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 ذاتيةبروفيسور عوض إبراهيم عوض السيرة 
 م2105 ونيويحتى  

* * * 
 المعلومات األولية:

 وض محمدالسم: عوض إبراهيم عا 

 ،00222 الجنسية: رقم الجنسية: سوداني 

  21029210 :هرقم م،0212حتى ساري عادي إلكتروني جواز سفر P 

 1390 - 1020 – 300: الرقم الوطني 

 السودان كردفان، غربةية ، والمكان الميالد: النهود 

 أربعة أوالد وبنت واحدة(. :الحالة االجتماعية: متزوج، وأب لخمسة( 

 :042210140220 تلفون جوال+ 

  :برةيد إلكترونيawad555222@yahoo.com 
                            awadibrahimawad1965@gmail.com 

 ة.، وقليل من الفرنسي: العربية، اإلنجليزةية، المالةيوةيةتحدثاً وقراءةً وكتابة اللغات التي ةيُجيدها 

  الموقع اإللكتروني على الفيس بوكawad Ibrahim 

  على اليو تيوب  إلكترونيالموقعIbrahim Awad wadProf. Dr. A 
 

 المؤهالت األكاديمية:
 

 9تيارةي  التخيرج  ،وةيياتفيي وسيا ل االتليال الجماهيرةيية واللغ الدككتورا  األولدىنال درجة   (1)

وكانييت ، ماليزةيييا، كلييية االتلييال واللغوةيييات. كوااللمبييورميين جامعيية المالةيييو ب ،م1223أغسيي س 

 : هانعنواالرسالة باللغة اإلنجليزةية و

(Propagation of English Language through Radio Broadcasting)  :وترجمتهييا العربييية

 .(ة ودورها في نشر اللغة اإلنجليزيةياذاعإلا البرامج)

 

قيير ن جامعيية ال ميين ،م0229مييار   91 بتييارةي  ،فييي اإلعييالم الثانيددةككتورا  الددنييال درجيية   (0)

كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، دا رة الدعوة لسودان، ا، بأم درمان الكرةيم والعلوم اإلسالمية

خطابدة المببدر ) :عنيوان الرسيالةواإلعالم، شعبة الدعوة ونظم االتلال، تخلص نظم االتلال، 

 .(نظام اتصال جماهيري

 

م، مين جامعية الييزعيم 2022ةينياةير  0فيي العليوم السياسيية، فييي  الدككتورا  الثالثددةنيال درجية   (0)

كلييية العلييوم ، بييالخرطوم بحييري، السييودان، عمييادة الدراسييات العليييا والبحييث العلمييياألزهييري 

، (أبعداد الصدراا السياسدي حدول اسدتلالل السدودا ، بعنيوان: )السياسية والدراسات االسيتراتيجية

خالل فترة االسيتعمار البرةي ياني فيي  دراسة تحليلية ألسباب وأساليب ونتا ج اللراعات السياسية

 . م1210-1929 السودان

 

العالميية،  نال درجة الدبلوم فوق الجيامعي فيي الدراسيات اإلسيالمية، مين الجامعية اإلسيالمية  (4)

(، نحو نظرية إسالمية لإلعدالمعنوان الرسالة: )م، 0221ةيوليو  03بكوااللمبور، ماليزةيا، بتارةي  

 المشرف: بروفيسور عبد هللا حسن ر يس قسم اإلعالم.
 
 :عنيوان الرسيالة ،م1222ماةيو  02بتارةي   ،ستير من معهد الخرطوم الدولينال درجة الماج  (1)

 .، المشرف: بروفيسور عبد هللا عبد القادر كرةيم الدةين(ةاإلاذاعة في نشر وتعليم اللغدور )
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نال درجة الدبلوم فيوق الجيامعي فيي اإلعيالم، مين جامعية الخرطيوم، كليية الدراسيات العلييا،   (0)

البدددرامج السياسدددية فدددي إاذاعدددة م، عنيييوان البحيييث: )1294نيييوفمبر  12تخيييص إعيييالم، بتيييارةي  

 (، المشرف: د. إسماعيل الحاج موسى وزةير اإلعالم والثقافة.السودا جمهورية وتلفزيو  

 

سيابقاً(، بتيارةي   الخرطيومفير  القياهرة النيلين، )جامعة من  ،القانونفي ليسانس نال درجة ال  (3)

 .م1290أكتوبر  10
 

 ية:لحاالمهبة ال
 

 العالمية. إفرةيقيا/ بروفيسور اإلعالم بكلية اإلعالم بجامعة 1

 .بجامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا إلعالمميد كلية ا/ ع0

 .)ستبدأ عملها قرةيباً( / مدةير الجامعة األميركية الجدةيدة بالسودان0
 

 الخبرات المهبية في مجال العمل:
 

 الوظيفة إلى من 

 م9/1/1294 1
 

 مذةيع بإذاعة وتلفزةيون جمهورةية السودان. م13/2/1222
 

 ممثل السودان بإذاعة وادي النيل بالقاهرة. م1/11/1291 م00/0/1291 0
 

 محرر صحفي بلحيفة األضواء. م02/0/1292 م1/11/1291 0
 

 .بالسودان مراسل إذاعة صوت أمرةيكا م13/2/1222 م1/10/1291 4
 

فيي  ،السيودانجمهورةية المذةيعين بإذاعة ر يس قسم  م01/0/1292 م11/9/1291 1

 أم درمان.

 

جمهورةيييية ر ييييس قسيييم البيييرامج التسيييجيلية بإذاعييية  م13/2/1222 م01/0/1292 0

 أم درمان.في السودان، 
 

محاضييييير بمركيييييز اللغيييييات، الجامعييييية اإلسيييييالمية  م9/9/1223 م13/2/1222 3

 العالمية، بكوااللمبور، ماليزةيا.

 

ر ييييس قسيييم الوسيييا ل التعليميييية، بمركيييز اللغيييات،  م9/9/1223 م11/1/1224 9

 الجامعة اإلسالمية العالمية، بكوااللمبور، ماليزةيا.

 

أسييتاذ مسيياعد بقسييم اإلعييالم، كلييية معييارف الييوحي  م02/0/0220 م9/9/1223 2

سيييالمية العالميييية، إلوالعليييوم اإلنسيييانية، الجامعييية ا

 كوااللمبور، ماليزةيا.

 

 



 -0- 

سيييتاذ مسييياعد بقسيييم اإلعيييالم، كليييية الشيييرةيعة، أ م1/1/0220 م11/3/0220 12

 العالمية، الخرطوم، السودان. إفرةيقياجامعة 

 

، جامعييية داب، كليييية اآلإلعيييالم شييياركأسيييتاذ م م1/1/0211 م1/1/0220 11

 .العالمية، الخرطوم، السودان إفرةيقيا

 

 اآن  م01/0/0223 10

 

 مدةير قناة األمل التلفزةيونية الفضا ية.

 

ة جسيييمار لنيييز  عضيييو مجليييس األمنييياء لمنظييي اآن  م13/1/0222 10

 األلغام.

 

عضييييو دا ييييرة علييييوم االتلييييال بمعهييييد إسييييالم  اآن م0/0/0222 14

 المعرفة )إمام( بجامعة الجزةيرة.

 

، جامعية داب، كليية اآاالتليالر يس قسم علوم  م1/1/0211 م1/1/0212 11

 العالمية، الخرطوم، السودان. إفرةيقيا

 

 إفرةيقيييياعضيييو مجليييس كليييية الشيييرةيعة بجامعييية  م0/12/0210 م11/1/0212 10

 العالمية.

 

 إفرةيقيييييياجامعييييية  ،اإلعيييييالم كلييييييةب بروفيسيييييور اآن م1/1/0210 13

 العالمية، الخرطوم، السودان.

 

 إفرةيقيييياعضيييو مجليييس كليييية اإلعيييالم بجامعييية  اآن م1/1/0210 19

 العالمية.

 

 اآن م1/9/0210 12
 

 التجارة الخارجية. المستشار اإلعالمي لوزةير

 

عضو الهيئة االستشارةية لوزةير الموارد البشيرةية  م0210/ةير/فبرا1 م1/0/0210 02

 .والشؤون اإلنسانية

 

 اآن  م2/1/0210 01
 

 عضو الهيئة االستشارةية لوزةير اإلعالم.

 

عضييييو هيئيييية المستشييييارةين لمجلييييس الييييوزراء  اآن م11/4/0210 00

 الموقر.

 

 اآن  م01/0/0210 00
 

سفير النواةيا الحسنة لدى منظمة اللحة العالميية 

 لمكافحة الدرن بالسودان.

 

لجنيييية جييييا زة الشييييي  البرعييييي بر اسيييية عضييييو  اآن م1/0/0210 04

 الجمهورةية.

 

 اآن  م1/4/0214 01
 

 عضو مجلس أمناء جامعة غرب كردفان.
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 اآن  م0/0/0214 00
 

 ر يس لجنة اإلعيالم باالتحياد النسيا ي اإلسيالمي

 العالمي بجاكارتا )إندونيسيا(.

 

 اآن  م0/9/0214 03

 

جامعيية أوهيياةيو العيياملين بعضييو هيئيية الخييرةيجين 

 بالوالةيات المتحدة األمرةيكية.

 
 

 
 

 المؤلفات باللغة العربية:
 

، الناشير دار الميؤتمن سبعو   يومدا  بدين أمدوال البحدارم(، 1220/ د. عوض إبراهيم عوض، )1

 صفحة.  029خرطوم، لل باعة والتأليف، ال
 
، الناشير: دار المركيز األفرةيقيي أيدام بدين بابدات الماليدوم(، 0122/ د. عوض إبراهيم عوض )0

 صفحة. 109العربي لل باعة والنشر المحدودة، كوااللمبور، 
 
، الناشييير: دار اإلاذاعدددة السدددودانية فدددي نصددد   دددر م(، 1224/ د. عيييوض إبيييراهيم عيييوض: )0

 صفحة. 002الخرطوم لل باعة والنشر، 

 

، الناشييير: دار الميييؤتمن لل باعييية اإلعدددالم والدددكعوةم(، 1221/ د. عيييوض إبيييراهيم عيييوض )4

 صفحة.  049والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 
 
 ، الناشير: دارهجمدة اسسدتعمارية علدى العدالم العربديالم(، 1220/ د. عوض إبيراهيم عيوض )1

 صفحة.  110بدار اإلحسان،  المؤتمن لل باعة والتأليف، مكتبة المؤتمن
 
 ، الناشيير: دارلددكول الفليددرةن تجددا  اسددتعمريمالنوايددا م(، 1223/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )0

 صفحة.  129المؤتمن لل باعة والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 
 
، الناشير: دار ةيونيفيزةييون لل باعية عفدوا  سديادة الدر ي م(، 9122/ د. عوض إبراهيم عوض )3

 صفحة.  409النشر المحدودة، كوااللمبور، و
 
، دةييييوان شيييعر، الناشييير: دار بُكا يدددة لميدددام الخدددواليم(، 1222/ د. عيييوض إبيييراهيم عيييوض )9

 صفحة.  110ةيونيفيزةيون لل باعة والنشر المحدودة، كوااللمبور ، 
 
 باعة ، الناشر: دار ةيونيفيزةيون لللهب من نار المجااذيبم(، 0222/ د. عوض إبراهيم عوض )2

 صفحة. 392والنشر المحدودة، كوااللمبور، 

 

: الناشيير: دار جامعيية لغددة اإلاذاعددةا دراسددة تحليليددةم(، 0221/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )12

 صفحة. 024الخرطوم للنشر والتأليف، 
 

، الناشير: دار الميؤتمن المببر وسيلة اتصال جماهيريدةم(، 0022/ د. عوض إبراهيم عوض )11

 صفحة.  114، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، لل باعة والتأليف
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، الناشير: دار الميؤتمن لل باعية خطابدة عبدر العصدورالم(، 0220/ د. عوض إبراهيم عوض )10

 صفحة.  012والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 
 

، الناشييير: دار الميييؤتمن لل باعييية اإلعدددالم الدددكوليم(، 4022/ د. عيييوض إبيييراهيم عيييوض )10

 صفحة.  000، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، والتأليف
 

، الناشر: دار المؤتمن لل باعة والتيأليف،  طرات البكىم(، 0221/ د. عوض إبراهيم عوض )14

 صفحة.  100مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 
 

، الناشيير: دار المييؤتمن لل باعيية ن أرو ددة السياسددةمددم(، 0022/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )11

 صفحة.  104بة المؤتمن بدار اإلحسان، والتأليف، مكت
 

، الناشير: دار خطابدة المسدجك نظدام اتصدال جمداهيريم(، 3022/ د. عوض إبيراهيم عيوض )10

 صفحة.  104المؤتمن لل باعة والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 
 

باعية ، الناشير: دار الميؤتمن لل كعوة عبدر اإلنترند الدم(، 9022/ د. عوض إبراهيم عيوض )13

 صفحة.  120والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 

 
، الناشر: دار الميؤتمن أصول الفكر استصالي اإلسالمي م(،2022/ د. عوض إبراهيم عوض )19

 صفحة.  122لل باعة والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 

 
، الل السددودا بعدداد الصددراا السياسددي حددول اسددتلأ م(،1202/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )12

 صفحة.  190الناشر: دار المؤتمن لل باعة والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، 
 

، الناشر: دار المؤتمن لل باعة والتيأليف، إلعالممكخل ام(، 1102/ د. عوض إبراهيم عوض )02

 صفحة.  112مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، ماليزةيا، 

 
، الناشيير: دار المييؤتمن لل باعيية راسددات فددي مؤلفدداتدم(، 1102/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )01

 صفحة.  129والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، ماليزةيا، 

 
، الناشيير: دار المييؤتمن زوال فددي الخلدديج العربدديلددام(، 1002/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )00

 صفحة.  190لل باعة والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، ماليزةيا، 

 
، الناشييير: دار الميييؤتمن لل باعييية إلعدددالم اإلفريلددديام(، 1002عيييوض إبيييراهيم عيييوض )/ د. 00

 صفحة.  022والتأليف، مكتبة المؤتمن بدار اإلحسان، ماليزةيا، 

 
، الناشير دار الفدات  بشدارة الطدباا الدكهااا والوفداام(، 0214/ د. عوض إبراهيم عيوض، )04

 صفحة. 434 ،المؤتمن لل باعة والتأليف، الخرطوم
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 المؤلفات باللغة اإلنجليزية:
 

، الناشيير: تداري  وتطددور وسددا ل استصدال الجماهيريددةم(، 1223/ د. عيوض إبييراهيم عييوض )01

 صفحة. 194دار ةيونيفيزةيون لل باعة والنشر المحدودة، كوااللمبور ، 
Awad Ibrahim Awad, (1997), History and Evolution of the Mass Media”, Univision 

Press Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 184 Pages.  

 

 

، الناشيير: دار المددكخل لوسددا ل استصددال الجماهيريددةم(، 1223/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )00

 صفحة.   194ةيونيفيزةيون لل باعة والنشر المحدودة، كوااللمبور ، 
Awad Ibrahim Awad, (1997), “Introduction to Mass Communication”, Univision 

Press Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 168 Pages.  

 

، كتابة األخبار والتلارير بوسا ل استصدال الجماهيريدةم(، 1229/ د. عوض إبراهيم عوض )03

 صفحة.  132الناشر: دار ةيونيفيزةيون لل باعة والنشر المحدودة، كوااللمبور ، 
Awad Ibrahim Awad, (1998), “Reporting and Writing for the Mass Media”, 

Univision Press Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 179 Pages. 

 

، الناشيير: دار ةيونيفيزةيييون  ددانو  وأخال يددات اإلعددالمم(، 1222/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )09

 صفحة.  131لل باعة والنشر المحدودة، كوااللمبور ، 
Awad Ibrahim Awad, “Communication Law and Ethics”, (Compilation), Publisher: 

Univision Press Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1999, 175 Pages.) 

 

، الناشر م بعة الجامعة اإلسيالمية علم استصال الثبا يم(، 1222/ د. عوض إبراهيم عوض )02

 صفحة.  192العالمية كوااللمبور، 
Awad Ibrahim Awad, (1999),  “Interpersonal Communication”, IIUM Printing, 

Kuala Lumpur, 180 Pages.  

 

، الناشيير: نشددر اللغددة اإلنجليزيددة بددالراديو فددي ماليزيددام(، 0222/ د. عييوض إبييراهيم عييوض )02

 صفحة. 022مركز البحوث بالجامعة اإلسالمية العالمية ماليزةيا، 
Awad Ibrahim Awad, (2000), “Propagation of English Language Through Radio 

Broadcasting in Malaysia”, The Research Centre of IIUM, Malaysia, 300 Pages.  

 

 

 :المشاركة في تأليف كتب مع آخرين
 

، دور وسائل االتصال فيي دول ديدا االيحييا م(، 0221/ د. عوض إبراهيم عوض وآخررو   31
لررررة.يإل  باللغرررإل اليزلة(،رررإل(، ال. ررررر  . د. عبرررد ر  رررر ، اليابرررر .ر ررر( الب رررو  بالزا. رررإل ا

 صف إل. 041ال ال.يإل،  واالل.بور .الة(،ا، 
 

Awad Ibrahim Awad, A chapter in the book: Abdulla Hassan & Others, “The Role of 

Media in Non-Aligned  Countries”, Published by The Research Centre, IIUM, 245 p.  
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 :ترجمة كتب ومقاالت وبحوث
 

ديرررر.بر  1(، يبرررر ب.زلرررإل .الة(،رررا الررررفر والرررريا إل، عررردد رييييل  ليييك سيييروا الط/ تررررزم . رررا   1
 .02-02ال.ر ( التزاري ال ربي اآلرةوي، ص  -م، اليابر و(ارة الريا إل ال.الة(،إل 1224

Article, “The Way to Sarawak”, Published on: Malaysia Travel and Tourism, 

Publisher: Arab-Asia Business Info Centre (M) Sdn. Bhd. Issue No. 1, December 

1994. PP 30-39.  

 
د. محاضيييير محميييد مييين اللغييية  أليفم(، تييي1220، )اإلسدددالم الدددذي أسددديا فهمددد / تررررزم  ترررا  0

كيواال لمبيور، ماليزةييا،  ،اإلنجليزةية للغة العربية، الناشر المركز األفرةيقي العربي سيندرن برهيارد

 صفحة.     22
 

Book, “Islam the Misunderstood Religion”, Author: Dr. Mahathir Mohamad, 

Translator Dr. Awad Ibrahim Awad, Publisher: Afro-Arab Centre Sdn. Bhd. 

Malaysia.  

 

ديررر.بر  0(، يبررر ب.زلررإل .الة(،ررا الرررفر والررريا إل، عرردد ليكيياوج ج يييرة ا حيي ا/ ترررزم . ررا   0
-02(،إل بالت او  .ع ال.ر ر( التزراري ال ربري اآلررةوي، ص م، اليابر و(ارة الريا إل ال.الة1220
02. 

Article, “Langkawi the Island of Dreams”, Published on: Malaysia Travel and 

Tourism, Publisher: Arab-Asia Business Info Centre (M) Sdn. Bhd. Issue No. 2, 

December 1996. PP 28-34.  

 

(، اليابررررل ال. ررررض ال.رررالة(ي ال ربررري ا2111-0111ل الميييالي ج ل ييياا اليييدلي/ تررررزم  ترررا   4
 ال ال.ي إ.اف،  واالل.بور.

 Guide Book, “Directory of Malaysia 1999-2000”, (The Guide of International 

Malaysia-Arab Fair IMAF, Publisher: Imaf Sdn. Bhd.     

 
ترللة  (،ر  الردة  .اةردة  رمريو .ز.وعرإل م(، 0221 (، الجايب اآلخير لمحاييير/ ترزم  تا   1

  وتورا  الص فيإل ال.الة(،إل، ت ت الطبع، اليابر ال.ر ( األفر، ي ال ربي ريدر،  برهارد .الة(،ا. 
 

Book (Forthcoming), “The Other Side of Mahathir”, (2001), Author: Zainuddin 

Maidin, Publisher: Afro-Arab Centre Sdn. Bhd. Malaysia.  

 

 داردار ال.رتت.  اليابر  .د إيدي.ي، (، تللة  د. .ثمايية دروس للحياة وال مل/ ترزم  تا   0
 . الخرطومم، 0214، ال.تت.  للطباعإل والتللة 

 

Book, “Eight Lessons in Life and Business”, Author: Dr. Muhammdu Indimi, 

Tanslator Prof. Dr. Awad Ibrahim Awad, Publisher: Almutaman for Printing & 

Writing, 2014, Khartoum.  
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/ تررررزم ال دةرررد .ررر  ال. ررراالت وال.وااررريع والب رررو  التررري  رررد.ت لل دةرررد .ررر  الز رررات األ ادي.يرررإل 3
ال.ترررررزم الرميررررري واعُتبررررر  والصرررر   والرررردور،ات و ةرهررررا .رررر  .زرررراالت االختصرررراص ال.ختلفررررإل.

ل.بررور. و ررام بالترز.ررإل الفور،ررإل ل برررات ال.ررتت.رات وال.ياررربات بالزا. ررإل الرررة.يإل ال ال.يررإل ب واال
ات التري ع.رل ال ل.يإل والف ر،إل والث افيإل والرياريإل ال ال.يإل وال لي.يإل وال. ليإل خارج وداخل الزا. 

 م.0214-1220.   الريواتطوا   ب ا ورمارإل الز. ور،إل و.زلو الو(راء
 

 إ ليمية وداخلية:بحوث علمية نشرها بكوريات محكمة عالمية و
 

( تَفَكُّددر  (، نُشيير بالدورةييية الُمَحك َميية )نظريددات استصددال العالميددةا راليددة إسددالمية/ بحييث بعنييوان: )1

م، 0222هي  1401، 0، المجليد 0اللادرة من معهد إسيالم المعرفية بجامعية الجزةييرة، العيدد رقيم 

 .140-122صفحات 

 

(: )مراجعية كتياب(، نشيرت د فدي إنكونيسدياتداري  حركدة اإلصدالا واإلر دا/ دراسية بعنيوان: )0

 كوااللمبيوربالدورةية الُمَحك َمية  )التجدةييد( الليادرة مين قسيم البحيوث بالجامعية اإلسيالمية العالميية 

 . 032-011م، صفحات 0221بتارةي  فبراةير  1، مجلد 2ماليزةيا، العدد رقم 

 

(، نُشيير بالدورةييية الُمَحك َميية استصددال الخطددابي عبددك المسددلمين دراسددة تاريخيددة/ بحييث بعنييوان: )0

( اللادرة من قسم البحيوث بالجامعية اإلسيالمية العالميية كوااللمبيور ماليزةييا، العيدد رقيم التجكيك)

 . 100-100م، صفحات 0220، بتارةي  فبراةير  11

 

(، نُشير خاصية المببر استصالية وحتمية إضافت  لوسا ل استصدال الجماهيريدة/ بحث بعنوان: )4

،  1( اللييادرة ميين معهييد إسييالم المعرفيية بجامعيية الجزةيييرة، العييدد رقييم تَفَكُّددر  ة المحكميية )بالدورةييي

 م.0220ه  1400

 

(، نُشير بالدورةيية الُمَحك َمية إاذاعدة أم درمدا  وتدر ير الهويدة اللوميدة للسدودا / بحث بعنيوان: )1

، 03طوم، العدد رقم العالمية بالخر إفرةيقيا( اللادرة من مركز البحوث بجامعة دراسات إفريلية)

 .113-32م، صفحات 0220السنة السابعة عشرة، بتارةي  ةيونيو 

 

(، نُشيير بالدورةييية الُمَحك َميية  نوايددا المسددتعمرين اللُددكاَمى والُجددكُد  تجددا  اإلسددالم/ بحييث بعنييوان: )0

 ( اللادرة مين المركيز القيومي للدراسيات الدبلوماسيية،المجلة السودانية للكراسات الكبلوماسية)

 م.0221ه  فبراةير 1400،  محرم 4الخرطوم، العدد رقم 

 

(: )مراجعية كتياب(، نمواذجدا  لحالدة انهيدار استصدال -مشدكل جبدوا السدودا / دراسة بعنوان: )3

( اللادرة من المركز القومي المجلة السودانية للكراسات الكبلوماسيةنُشرت بالدورةية الُمَحك َمة  )

 م.0221ه  فبراةير 1400،  محرم 4م، العدد رقم للدراسات الدبلوماسية، الخرطو

 

مجلدة (، نُشير بالدورةيية الُمَحك َمية  )دور اإلاذاعدة فدي تعلديم ونشدر اللغدة العربيدة/ بحث بعنيوان: )9

العالميية، الخرطيوم،  إفرةيقييا( التي ةيليدرها معهيد اللغية العربيية بجامعية العربية للبا لين بغيرها

 م.0220، ةيناةير 0العدد رقم 
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(، تييم نشييرج بمجليية )فضيياءات( إاذاعددة أم درمددا  وببدداا الوحددكة اللوميددةبحييث ُمَحك ييم  بعنييوان: )/ 2

بتيارةي  ربييع  19السودان، العيدد  –أم درمان  –اللادرة عن الهيئة السودانية لإلذاعة والتلفزةيون 

 م.0220، الموافق ماةيو ه1403الثاني 

 

(، نُشر بالدورةية الُمَحك َمة )مجلة السودانيةلمحات من تاري  الحركة الو بية / بحث بعنوان: )12

(، السيينة 1اإلسييتراتيجية واألميين الييوطني(، اللييادرة ميين أكادةيمييية األميين العليييا، فييي عييددها رقييم )

 .  00-40م، صفحات 0220األولى، بتارةي  دةيسمبر 

 

ة )مجليية (، نُشيير بالدورةييية الُمَحك َميياإلعددالم الددكعوي بددين الوا ددو والمطلددوا/ بحييث بعنييوان: )11

م، 0223السنة األولى، بتيارةي  ةيونييو  -جامعة غرب كردفان للعلوم واإلنسانيات(، في العدد األول

 .00-01صفحات 

 

(، نُشر بالدورةية الُمَحك َمة اإلعالم السوداني ودور  في بلورة بباا الكولة/ بحث بعنوان: )10

العلوم السياسية والدراسات )مجلة الدراسات الدبلوماسية( اللادرة من مجلس تنسيق برامج 

الدبلوماسية المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، في عددها الساد ، بتارةي  

 .192-111، صفحات ه 1409 –م 0223أغس س 

 

 Language of Radio: an Analytical( )لغدة الراديدو: دراسدة تحليليدة/ بحيث بعنيوان: )10

Studyنُشييير بالدورةيييية الُمَحك َمييية )مجلييية جامعييية غيييرب كردفيييان للعليييوم (، باللغييية اإلنجليزةيييية ،

(، السيينة األولييى، 0واإلنسييانيات( اللييادرة ميين جامعيية غييرب كردفييان بييالنهود فييي عييددها رقييم )

 .04-1م، صفحات من الشمال لليمين 0229بتارةي  ةيناةير 

 

لُمَحك َميية )العربييية (، نُشيير بالدورةييية االخطابددة بوصددفها وسدديلة اتصددال لغددوي/ بحييث بعنييوان: )14

السودان، فيي عيددها  –العالمية  إفرةيقياللناطقين بغيرها(، اللادرة من معهد اللغة العربية بجامعة 

 .  100-122م، صفحات 0229الساد ، السنة الخامسة، بتارةي  ةيناةير 

 

عة (، نُشر بالدورةية الُمَحك َمة )مجلة الشرةيمفهوم استصال في اإلسالم/ بحث بعنوان: )11

العالمية،  إفرةيقياوالدراسات اإلسالمية(، اللادرة من كلية الشرةيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة 

-121، صفحات ه1402م الموافق صفر 0229، السنة السادسة، بتارةي  فبراةير  11في العدد 

149   . 

 

ة الُمَحك َمية (، نُشير بالدورةيياإلعالم الكعوي في عصر العولمة وثورة استصال/ بحث بعنوان: )10

، بتيارةي  9، المجليد 0)تفكر( اللادرة من معهد إسالم المعرفة )إمام( بجامعية الجزةييرة فيي العيدد 

 .113-101م، صفحات 0229، الموافق ه1402

 

َم فيي مييؤتمر اتحيياد اإلذاعييات (ا اإلعدالم الفطددا ي فددي بدالد اإلسددالم/ بحيث ُمَحك ييم  بعنييوان: )31 قُييدمَ

نييوفمبر عييام  1-1، الييذي انعقييد بالعاصييمة اإلةيرانييية طهييران فييي الفتييرة والتلفزةيونييات اإلسييالمية

 م.0229

 

(، باللغية اإلنجليزةيية، Politics and Communication( )السياسدة واإلعدالم/ بحث بعنوان: )19

نُشر بالدورةية الُمَحك َمة )المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية(، وهيي دورةيية علميية متخللية 

ها المركييز القييومي للدراسييات الدبلوماسييية بييوزارة الخارجييية، فييي عييددها السييابع، محكميية ةيلييدر

 .  42-1، صفحات من الشمال لليمين ه1402صفر  –م 0222بتارةي  فبراةير 
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(، نشيرج معهيد إسيالم المعرفية )إميام( أصول الفكر استصدالي اإلسدالمي/ كتاب ُمَحك م  بعنوان: )21

بعيد تحكيميه مين قبيل لجنية مين خمسية أسياتذة متخلليين بعليوم باالشتراك مع دار الفكر بدمشق 

ُ  ل لبية ماجسيتير  االتلال ةيمثلون دا رة اإلعالم بمعهد إمام، وقد تم نشرج ثم اعتمادج كمنهج ةيُيدَر 

 م. 0222الموافق -ه 1402علوم االتلال بمعهد إمام بجامعة الجزةيرة، صدر بتارةي  

 

(، نُشير الحكيث في بالد اإلسالم وا و التجربدة وواجدب الدكعوةاإلعالم / بحث ُمَحك م  بعنوان: )02

م كورقيية علمييية ُمَحك َميية فييي المييؤتمر العلمييي العييالمي  فييي كتيياب مجمييع الفقييه اإلسييالمي بعييد أن قُييدمَ

رجب  10الثاني، تحت شعار: )القضاةيا المعاصرة في ضوء المقاصد واألحكام الشرعية(، بتارةي  

 .   40-1م، صفحات 0212ةيونيو  04الموافق  –ه 1401

 

(، تيم نشيرج المجلية الدورةيية اإلعالم السوداني واسنتخابات راليدة نلكيدة/ بحث ُمَحك م  بعنوان: )01

السييودان العييدد الرابييع، بتييارةي  ةيوليييو  –)مييدا( اللييادرة ميين مركييز دراسييات المجتمييع الخرطييوم 

 .01-00م، صفحات 0212

 

بالمجليية  نشييرج (، تييممي بددين الوا ددو ونددكاا الددكعوةاإلعددالم الفطددا ي اإلسددال/ بحييث بعنييوان: )00

العالمييية، فييي عييددها  إفرةيقييياة كلييية اآداب بجامعيي عيين المحكميية )مجليية كلييية اآداب( التييي تلييدر

 م.0212، األول، السنة األولى، نوفمبر

 

 :لاست بمجالت دورية ومتخصصة وصح م
 

مجليية اللييحيفة، اللييادرة ميين (، نشيير بمحمددك خددوجلي صددالحين كمددا عرفتدد / مقييال بعنييوان: )1

م العييدد الرابييع، المجلييد األول. داال ، تكسييا  1229الوالةيييات المتحييدة األمرةيكييية بتييارةي  ةيوليييو 

 . 12-19صفحات 

 

(، نشر بمجلية الليحيفة، الليادرة مين الوالةييات محمود أبو العزا م كما عرفت / مقال بعنوان: )0

الخيييامس، المجليييد األول. داال ، تكسيييا  م العيييدد 1229المتحيييدة األمرةيكيييية بتيييارةي  أغسييي س 

 .03-01صفحات 

 

(، نشيرت بمجلية ماليزةييا السيفر أيام بين بابات الماليو/ سلسلة مقاالت تحت عنوان: )0/ 1/ 4/ 0

م إليى ميار  1224دةيسيمبر  11والسياحة، األعيداد مين األول إليى الرابيع، السينة األوليى تيوارةي  

 م.1221

 

(، نشيرت بليحيفة صفحات من مذكراتي بين أرو ة اإلاذاعدةان: )سلسلة مقاالت بعنو /02/ إلى 3

 م. 0222اللحافي الدولي في حلقات أسبوعية خالل فبراةير، مار ، أبرةيل، ماةيو، ةيونيو 

 

(، نشييرت بلييحيفة فصددول فددي كتدداا اسسددتلاللسلسييلة مقيياالت علمييية بعنييوان: ) /11إلييى  /02

 م. 0221ةير، مار ، أبرةيل، ماةيو الخرطوم في حلقات أسبوعية خالل أشهر ةيناةير، فبرا

 

(، نشييرت مببددر اإلسددالم واستصددال الجمدداهيريسلسييلة مقيياالت علمييية بعنييوان: ) /04إلييى / 10

 م.0220بلحيفة األسبو  في حلقات نلف أسبوعية خالل أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر 

 

ات عدةيدة في صحف: / العدةيد من المواضيع والتعليقات الثقافية واألدبية والفنية نشرت بلفح01

 األضواء، اللحافة، األنباء، ألوان، األةيام وغيرها من اللحف السودانية.
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 مشاركات في مؤتمرات علمية داخل وخارل السودا :
 

 

شارك في العدةيد من المؤتمرات والسيمنارات وور  العميل العالميية واإلقليميية والمحليية بيأوراق 

 على النحو التالي:عمل، وبحوث علمية، ومحاضرات شفوةية، وهي 

 

في الورشة الثانيية بعنيوان  (تطوير مهارة الكالم في استصال اللغويعنوان: )ب/ قد َم ورقةً علمية 1

م بقاعيية مركييز اللغييات بالجامعيية 1221أغسيي س  09-01فييي الفتييرة  ة( المنعقييداللغددة العربيددة)

 اإلسالمية العالمية كوااللمبور. )الورقة باللغة العربية(.

 

 فييي مييؤتمر الما ييدة (الهجمددة اسسددتعمارية علددى العددالم العربدديعنييوان: )بَم ورقييةً علمييية / قييد  0

م بقاعيية المييؤتمرات بجامعيية ناصيير األممييية 1224ةيوليييو  11-0المنعقييد فييي الفتييرة   ،المسييتدةيرة

وقييد قُييدمت الورقيية باإلنابيية عنييه لتعييذر حضييورج للجماهيرةييية، )الورقيية باللغيية  .ب ييرابلس ليبيييا

 العربية(.

 

( يوسد  اللرضداوي/ ترجَم وأداَر الجلسة الفكرةيية التيي قيدمها األسيتاذ العالمية الشيي  اليدكتور )0

م. )إدارة الجلسيية 1220ميياةيو  1بقاعيية الملييص فيلييل بالجامعيية اإلسييالمية العالمييية بكوااللمبييور 

 والحوار باللغة اإلنجليزةية(

 

القيرن  اللغة العربية وتحيدةيات ر العالمي حول( في المؤتملغة التلفازعنوان: )ب / قد َم ورقةً علمية4

م بقاعيية المييؤتمرات بالجامعيية 1220أغسيي س  00-04المنعقييد فييي الفتييرة   ،الحييادي والعشييرةين

باللغيية الورقيية ا )اإلسييالمية العالمييية كوااللمبييور، أعييد الورقيية باالشييتراك مييع عييدد ميين األسيياتذة

 العربية(.

 

( المنعقد دمج العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالميةامج: )/ شارَك بالترجمة وإدارة جلسات في برن1

م بقاعية الميؤتمرات بمنتجيع جزةييرة بيانكور الماليزةيية، ونظمتيه 1223سيبتمبر  10-12في الفترة  

 )المؤتمر باللغة اإلنجليزةية(. كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية العالمية.

 
نيوفمبر  0( المنعقد في ةيوم أسلمة علم اسجتمااؤتمر العالمي بعنوان: )/ شارَك بالترجمة في الم0

بكوااللمبييور، الورقيية  Mint Sungai Bisiم بقاعيية المييؤتمرات بفنييدق منييت سييونقاي بسييي 1223

 The crises of legitimacy that faces the Arab Gulf States, Futuristicالمترجمية بعنيوان: 

Vision ي تواجيه دول الخلييج العربيية، ر ةيية مسيتقبلية(، نظميت الميؤتمر كليية )أزمة الشرعية التي

 )المؤتمر باللغة اإلنجليزةية(. معارف الوحي والعلوم اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية العالمية.

 

البرنددامج التعريفددي اإلسددالمي الثالددث ألعطدداا هي ددة / شييارَك بالترجميية وإدارة جلسييات فييي: )3

م 1223ةيولييو  10-11( المنعقيد فيي الفتيرة  لجامعدة اإلسدالمية العالميدةالتكري  بمركز اللغات با

 )البرنامج باللغة اإلنجليزةية(. بقاعة المؤتمرات بمنتجع جزةيرة بانكور الماليزةية.

 

السددحرا ) Magic, superstition, and Jinn/ شييارَك بالترجميية وإدارة الجلسيية فييي سييمنار: 9

م بقاعيية الملييص فيلييل بالجامعيية اإلسييالمية 1223نييوفمبر  12( المنعقييد فييي ةيييوم الشددعواذةا والجددن

 )السمنار باللغة اإلنجليزةية(. العالمية بكوااللمبور.
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للعامة،  فن التحدثفي سمنار ( How to develop self confidenceبعنوان: )/ قد َم ورقةً علمية 2

الميؤتمرات المتعيددة بكليية  م بقاعة1223نوفمبر  09المنعقد في ةيوم  ،كيفية تنمية الشجاعة األدبية

 خدةيجة لل البات بالجامعة اإلسالمية العالمية كوااللمبور. )الورقة باللغة اإلنجليزةية(.

 

 9-0( المنعقييد فييي الفتييرة  المددؤتمر العددالمي للترجمددة/ شييارَك بالترجميية وإدارة جلسيية فييي: )12

بكوااللمبييور  Di Palma Ampangم بقاعيية المييؤتمرات بفنييدق دي بالمييا أمبييانج 1222دةيسييمبر 

 ماليزةيا. )المؤتمر باللغة اإلنجليزةية(.
 

في الميؤتمر العيالمي ( The Usage of Teleputer in Educationبعنوان: )/ قد َم ورقةً علمية 11

المنعقيد فيي  ،تدرةيس العلوم والرةياضيات والتقانة بيين القيرنين العشيرةين والحيادي والعشيرةينحول 

قاعييية الميييؤتمرات بجامعييية برونييياي دار السيييالم. )الورقييية باللغييية م ب0222مييياةيو  19-11الفتيييرة  

 اإلنجليزةية(.

 

( فييي Propagation of English Language in Malaysiaعنييوان: )ب / قييد َم ورقييةً علمييية10

م بقاعييية 0222ةيونييييو  12-2المنعقيييد فيييي الفتيييرة   ، فييياق جدةييييدة فيييي الدراسيييات اللغوةيييية ميييؤتمر

 بكوااللمبور ماليزةيا. )الورقة باللغة اإلنجليزةية(. المؤتمرات بالجامعة الوطنية

 

فيي السيمنار العيالمي د. محاضيير محميد / شارَك بالتعقيب على كلمة ر يس اليوزراء المياليزي 10

تطدوير ) Developing the Concept of Islam in the International Mass Mediaبعنيوان: 

م 0222ةيولييو  0ةيونيو إلى  02المنعقد في الفترة من ( مفهوم اإلسالم لكى وسا ل اإلعالم العالمية

بكوااللمبيور. )التعقييب والنقيا   IKIMبقاعة المؤتمرات بمعهد الفكر اإلسالمي الماليزي )إةيكييم( 

 باللغة اإلنجليزةية(.

 

الميؤتمر  ( فييIslamization of the Ethics of Journalism)بعنيوان: / قيد َم ورقيةً علميية 14

م بقاعيية المييؤتمرات 0222أغسيي س  0-4المنعقييد فييي الفتييرة   اإلنسييانية ة العلييومالعييالمي ألسييلم

 )الورقة باللغة اإلنجليزةية(. .بالجامعة اإلسالمية العالمية كوااللمبور

 

فيي الميؤتمر العيالمي  (دور وسدا ل اإلعدالم فدي دول عدكم اسنحيداز/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: )11

 Grandم بقاعية الميؤتمرات بفنيدق قرانيد بليو وةييف رادةيسيون 0222سيبتمبر  02المنعقيد فيي ةييوم 

Blue Wave Radison  بمدةينيية شيياج عييالم عاصييمة والةييية سييالنجورSelangor  الماليزةييية، عنييوان

 (. )الورقة باللغة اإلنجليزةية(.وسا ل استصال الجماهيري في مصرالورقة: )

 

فيي الميؤتمر العيالمي المنعقيد فيي الفتيرة   (سالميالماليو والعالم اإل/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: )10

بمدةينيية مالكييا  Golden Legacyم بقاعيية المييؤتمرات بفنييدق قولييدن ليقاسييي 0222أكتييوبر  19-01

 (. )الورقة باللغة اإلنجليزةية(.الشبكات اإلعالميةالماليزةية، عنوان الورقة: )
 

 Theكري  عددن بُعددك( ور ددة عمددل تطددوير نمددااذل التدد/ شييارَك بالحضييور والنقييا  فييي: )13

Workshop for Distance Learning  م بقاعيية المحاضييرات 0222ةينيياةير  12المنعقييد فييي ةيييوم

لالتلييياالت الماليزةيييية بكوااللمبيييور. )المحاضيييرات  Telecomبمركيييز تيييدرةيب مؤسسييية تيليكيييوم 

 والحوار باللغة اإلنجليزةية(.

 

 The Scientific( بددة العلميددة)الكتار والمدارسيية فييي ورشيية عمييل بعنييوان: ا/ شييارَك بييالحو19

Writing  م بقاعة مركز البحوث التابع للجامعة اإلسالمية العالميية 0222ماةيو  12المنعقدة في ةيوم

 بكوااللمبور. )الحوار والمدارسة باللغة اإلنجليزةية(.
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يدة )تدرثير العولمدة فدي الحيداة اسجتماع المؤتمر العالمي بعنوان:كلمة ثم المداوت في / شارَك ب12

 - 03المنعقيد فيي الفتيرة  The effect of Globalization in Social and Cultural life( والثلافيدة

بكوااللمبور.  IKIMم بقاعة المؤتمرات بمعهد الفكر اإلسالمي الماليزي )إةيكيم( 0221مار   09

 باللغة اإلنجليزةية(.كلمة والمداوت )ال

 
ةيونيييو  03-01( المنعقيدة فييي الفتيرة  تصدداد اإلسدالميندكوة البركدة لال/ شيارَك بالترجمية فييي: )02

بكوااللمبييور ماليزةيييا، الترجميية ميين وإلييى  Sheratonم بقاعيية المييؤتمرات بفنييدق شيييراتون 0221

 اللغتين اإلنجليزةية والعربية.

 
( وشيارك فيي الحيوار Islam and Religious Diversity in Americaقَيد َم كلميةً بعنيوان: )/ 01

 اإلسالم والتنو  الدةيني) لمشترك بين أمرةيكا وماليزةيا عبر األقمار اللناعية بعنوان:ا مؤتمرالفي 

م بقاعة الميؤتمرات بفنيدق بيارك بيالزا بكوااللمبيور. 0221سبتمبر  1المنعقد في ةيوم  ( في أمرةيكا

 والمحاورة باللغة اإلنجليزةية(.كلمة )ال

 
( المنعقيد ثاني ستحاد جامعات العالم اإلسدالميالمؤتمر العام ال/ شارَك بالترجمة والتقدةيم في: )00

م بقاعيية المييؤتمرات بفنييدق ليجنييد بكوااللمبييور ماليزةيييا. )التقييدةيم 0221أبرةيييل  19-13فييي الفتييرة  

 والحوار باللغتين اإلنجليزةية والعربية(.

 
( الللدداا السددادج لمجلدد  اتحدداد جامعددات العددالم اإلسددالمي/ شييارَك بالترجميية والتقييدةيم فييي: )00

م بقاعيية المييؤتمرات بفنييدق ليجنييد بكوااللمبييور ماليزةيييا. )التقييدةيم 0221أبرةيييل  13منعقييد فييي ةيييوم ال

 والحوار باللغتين اإلنجليزةية والعربية(.

 
 Conference of Smart( مدؤتمر الشدراكة الذكيدة: )فيي / شارَك بالترجمة والتغ ية اإلعالمية04

Partnership  بجزةييرة لنكياوي  م0220أغس س  9-1المنعقد في الفترةLenkawi  الماليزةيية. )لغية

 المؤتمر هي اإلنجليزةية(. 

 
( في دور إاذاعة أم درما  في تحليق الوحكة اللومية بالسودا / قد َم محاضرة عامة بعنوان: )01

 م، نظم المحاضرة منتدى الخرطوم جنوب. )المحاضرة باللغة العربية(.0220سبتمبر  04ةيوم 

 
ضيمن السيمنار الخياع بعنيوان ( نحدو نظريدة إسدالمية لالتصدالبعنيوان: ) ة ورقيةً علميي/ قد َم 00

معهد إسالم المعرفية )نحو نظرةية إسالمية لالتلال( الذي أقامه بمفردج د. عوض إبراهيم عوض ل

 م، )السمنار باللغة العربية(.0220أكتوبر  12في ةيوم  ، وذلصالتابع لجامعة الجزةيرة بمدني

 
الشخصدية  الوحدكة والتبدوا فدي السدودا ا تداري  اللبا دل ومكونداتوان: )/ قد َم محاضيرةً بعني03

م، ضمن فعاليات مؤتمر مكونات الشخلية السيودانية اليذي 0220أكتوبر  10في ةيوم  السودانية(

 الوطني بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم. )المحاضرة باللغة العربية(.المؤتمر حزب  نظمه شباب

 
(، فيي قاعية االجتماعيات بيإدارة جامعية تعلديم اللغدة العربيدة بدالراديوان: )/ قد َم محاضرةً بعنو09

، وذليص العالمية بالخرطوم، نظم المحاضرة معهد اللغة العربية لغير النياطقين بهيا بالجامعية إفرةيقيا

 . )المحاضرة باللغة العربية(.م0220أغس س  13في ةيوم 
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(، وذلص في المنتدى تواصل بين  باا وادي البيلدور الثلافة في ال/ قد َم محاضرةً بعنوان: )02

الذي نظمته وزارة الثقافة والشباب والرةياضة بمناسبة أسبو  اإلخاء السوداني الملري بقاعة 

 )المحاضرة باللغة العربية(. م.0223دةيسمبر  4الشارقة بالخرطوم، وذلص في ةيوم 
 

(، فيي إفريليدالعربيدة والعلليدة الغربيدة فدي التبداف  بدين العلليدة ا/ قد َم ورقةً علمية بعنيوان: )02

الذي أقيم بمكتب إدارة شؤون الوافدةين بيالخرطوم  إفرةيقيااحتفال راب ة طالب جزر القمر بجامعة 

 ة باللغة العربية(.ورق)ال م.0223دةيسمبر  14في ةيوم 

 

ظمتها ن( وذلص ضمن الفعاليات التي اإلسالمفي التصوف حليلة بعنوان: )/ قد َم محاضرةً 01

ضمن  هم القوُم ال ةيشقى جليسهم(،)تحت شعار راب ة التلوف بجامعة أم درمان اإلسالمية، 

برنامج المؤتمر الجامع للتلوف بالجامعات والمعاهد العليا بالقاعة الكبرى لجامعة أم درمان 

 (.باللغة العربية محاضرة)ال م.0229فبراةير  4اإلسالمية بالفتيحاب أم درمان، وذلص في ةيوم  

 

في مهرجان الشباب  (The Future of the Youth of Sudan) عنوان: / قد َم محاضرةً ب00

حكومة جمهورةية ةيوغندا في منتجع مونونيو بالعاصمة  هنظمتالذي العربي اإلفرةيقي الثاني 

 ة(.نجليزةي)المحاضرة باللغة اإل م.0229مار   12اليوغندةية كمباال، وذلص في ةيوم 

 

(، في المؤتمر الثاني التحاد حاضر ومستلبل اللبوات الفطا يةعلمية بعنوان: ) / قد َم ورقةً 00

اإلذاعات والتلفزةيونات اإلسالمية الذي انعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بالعاصمة اإلةيرانية 

 ة باللغة العربية(.ورق)ال م.0229نوفمبر  1طهران، في ةيوم 

 

(، وذلص في حفل لشعبية بين أبباا السودا  وماليزياتطور العال ات ا/ ألقى كلمةً بعنوان: )04

افتتاح البيت الماليزي الذي نظمه مجلس اللداقة الشعبية بالتضامن مع جمعية اللداقة السودانية 

 تينباللغ كلمة)ال م.0229دةيسمبر  00في ةيوم  ،الماليزةية، وذلص بمقر الحدةيقة الدولية بالخرطوم

 (.والمالةيوةية العربية

 

(، وذلص بوصفه سفير النواةيا اليوم العالمي لمكافحة الكر  بالسودا كلمةً في احتفال: ) / قد مَ 01

الحسنة لمكافحة الدرن بالسودان ور يس مجلس الشراكة لدحر الدرن، وقد نظمت االحتفال منظمة 

اللحة العالمية بالتضامن مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن بالسودان تحت رعاةية الدكتورة 

مار   04في ةيوم  ،أبرةيل بالخرطوم 0يتا ب ر  وزةيرة اللحة االتحادةية، وكان ذلص بحدا ق تاب

 (.واإلنجليزةية العربية تينة باللغكلم)ال م.0222

 

(، وذلص في العال ات الثلافية بين السودا  والكول اإلفريلية/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: )00

ة الذي نظمه مركز السودان للبحوث والدراسات منتدى تعزةيز العالقات السودانية اإلفرةيقي

 باللغة العربية(.ورقة )الم. 0222ةيوليو  09االستراتيجية بقاعته في الخرطوم في ةيوم  

 

التي عمل الفي ورشة وذلص (، سودنة العمل التطوعي واإلنساني/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: )03

 م.0222سبتمبر  11وم، وكان ذلص في ةيوم نظمتها مؤسسة سند الخيرةية بقاعة اللداقة بالخرط

 باللغة العربية(. ورقة)ال

 

(، وذليص فيي ميؤتمر قمية Combating Land Mines in Sudan/ قيد َم ورقيةً علميية بعنيوان: )09

 Cartagena Summit on  Mine-Freeقرطاجنية العالميية لجعيل العيالم خالييا مين األلغيام بعنيوان: 

World, Cartagena Colombia  وذلص بمدةينة قرطاجنة في كولمبيا بأمرةيكا الجنوبية، وكيان ذليص ،

 ة(.نجليزةيباللغة اإلورقة )ال م.0222نوفمبر  04في ةيوم 
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(، وذليص ضيمن فعالييات Sudan Experience in fighting TB/ قيد َم ورقيةً علميية بعنيوان: )02

Union  th40اء تحيت  عنيوان: للحة الر تين، والذي جي 42المؤتمر األربعين لالتحاد العالمي ال 

World Conference on Lung Health, Cancun Mexico كيانكون بالمكسييص . وقيد انعقيد بمدةينية

فييي أمرةيكييا الشييمالية. وكانييت الورقيية بوصييفه ممييثالً لجمهورةييية السييودان كسييفير للنواةيييا الحسيينة 

 ةية(.زنجليباللغة اإلورقة )ال م.0222دةيسمبر  4لمكافحة الدرن، وذلص في ةيوم 

 

 المؤتمر العلمي فيوذلص  ،(نشر الثلافة اإلسالميةدور اإلعالم في )قد َم ورقةً علمية بعنوان: / 42

، الييذي نظمتييه ر اسيية الجمهورةييية ممثليية فييي مجمييع الفقييه العييالمي الثيياني لمجمييع الفقييه اإلسييالمي

 لعربية(.باللغة اورقة )ال م.0212ةيونيو  04اإلسالمي بقاعة اللداقة بالخرطوم في ةيوم 

 

في الملتقى  (دور اإلعالم في تبمية عال ة األسر المهاجرة بالو نبعنوان: )علمية / أعد  ورقةً 41

الثامن للمرأة السودانية المهاجرة ، وذلص بمركز أنش ة المرأة السودانية ماما، وقدمتها األستاذة 

تنظيم شؤون جهاز  -عوضية أحمد ةيوسف، ونظمت الملتقى وزارة ر اسة مجلس الوزراء

 01السودانيين العاملين بالخارج، وذلص بقاعة  مركز أنش ة المرأة السودانية بالخرطوم في ةيوم 

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0212ةيوليو 

 

 الدورة الثقافيةفي افتتاح ( وذلص أهمية الثلافة في تبمية  كرات الشباابعنوان: )/ ألقى كلمةً 40

التي نظمتها محلية الخرطوم وانعقدت باستاد الخرطوم في ةيوم  البيالرةياضية، إدارة النشاط ال 

 باللغة العربية(.كلمة )ال م.0212أكتوبر  11

 

(، وذلص فيي جلسية التفياكر حيول هميوم محليية أس  تبمية مبطلة البهود: )بعنوان/ ألقى كلمةً 40

أكتيوبر  00ليص فيي ةييوم النهود وإةيجاد الحلول لها، وذلص بقاعية الشيهيد الزبيير بيالخرطوم، وكيان ذ

 باللغة العربية(.كلمة )ال م.0212

 

بالعاصيمة  أمراض الدرن والير تينفي مؤتمر:  (TB in Sudanبعنوان: ) / قد َم ورقةً علمية44

ورقة )ال م.0212نوفمبر  11، وكان ذلص في ةيوم LCC قاعة المؤتمرات الدولية ب ،األلمانية برلين

 ةية(.نجليزباللغة اإل

 

 إنتياج الكتياب الجيامعي مين فيي دورة ( الكتاا وسيلة للترصيل اإلسالميبعنوان: ) كلمةً / ألقى 41

، وقيد نظمهيا معهيد إسيالم المعرفية )إميام( جامعية الجزةييرة، وانعقيدت بيالخرطوم، منظور تأصيلي

 باللغة العربية(.كلمة )ال م.0212نوفمبر  00قاعة جامعة السودان المفتوحة، وذلص في ةيوم 

 

(، The Role of our Council in Fighting TB in Sudanورقةً علمية بعنوان: ) / قد مَ 40

وذلص في الورشة المتخللة في مكافحة الدرن بحضور الخبير العالمي د. جرةيجوري، وذلص 

 ةية(.نجليزباللغة اإلورقة )ال م.0212دةيسمبر  0بالخرطوم، قاعة التدرةيب كلية ال ب، في ةيوم 

 

( في ورشة تأهيل األ مة الجدد الذي نظمه اإلعالم الكور والرسالةية بعنوان: )/ قد َم ورقةً علم43

معهد مبارك قسم هللا التابع لمنظمة الدعوة اإلسالمية، وقد أقيم المؤتمر بالخرطوم، معهد مبارك 

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0212دةيسمبر  11قسم هللا، وكان ذلص في ةيوم 

 

(، فييي قاعيية المحاضييرات بتلفزةيييون الكتابددة لإلاذاعددة والتلفزيددو بعنييوان: )/ قييد َم ورقييةً علميييةً 49

والةية الخرطوم ضمن فعاليات سمنار الدورة اإلعالمية للتأصييل اليذي أعيدج معهيد إسيالم المعرفية 
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)الورقيية م، 0211ةينيياةير  4 ، فييي ةيييومبجامعيية الجزةيييرة للعيياملين بإذاعيية وتلفزةيييون والةييية الخرطييوم

 باللغة العربية(.

 

(، وذليص  يم وأخال يات اإلعدالم وتطبيلاتهدا علدى الوا دو المعاصدرقَد َم ورقةً علمية بعنوان: )/ 42

في الورشة الوطنية عن األبعياد القيميية لإلعيالم المعاصير التيي نظمتهيا منظمية اليدعوة اإلسيالمية 

المية والمنظمييية اإلسيييالمية للتربيييية والعليييوم والثقافييية )األةيسيسيييكو( بمقييير منظمييية اليييدعوة اإلسييي

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0211بالخرطوم، قاعة المؤتمرات الكبرى، فبراةير 

 

( فييي الييدورة السادسيية لكبييار القييادة ببدداا اللا ددك اإلعالمددي الكاعيددة/ قييد َم ورقييةً علمييية بعنييوان: )12

هيي  1400بقييوات الشييعب المسييلحة، التييي نظمهييا المركييز اإلسييالمي اإلفرةيقييي، فييي شييهر رمضييان 

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0211ق أغس س المواف

 

 وتوصيييففييي ورشيية تقييوةيم  (اإلتصددال سسدديولوجيا ونظريدداتبعنييوان: )علمييية  ورقييةً قَييد َم / 11

الخاصية ببرنيامج ماجسيتير عليوم اإلتليال اليذي  اإلتصال مقرري سسيولوجيا اإلتلال ونظرةيات

هي  الموافيق 1400رمضيان  11األثنين نظمه معهد إسالم المعرفة )إمام( بمقرج بالخرطوم في ةيوم 

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0210ةيوليو  02

 

(، وذليص فيي برامج رعاية كبار السن في السودا  والبالد العربيدة/ قَد َم ورقةً علمية بعنوان: )10

 الورشة العلمية التي نظمتها وزارة الرعاةية االجتماعية بمناسيبة الييوم العيالمي لكبيار السين، وكيان

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0210أكتوبر  1ذلص في ةيوم 

 

( في اليدورة السيابعة لكبيار اللا ك ليكو  إعالميا  وداعية كي  نببي/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: )10

والمركيز اإلسيالمي اإلفرةيقيي، فيي شيهر  إفرةيقياالقادة بقوات الشعب المسلحة، التي نظتمها جامعة 

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0210ق ةيوليو ه  المواف1404رمضان 
 

(، وذليص دور اإلعدالم فدي ببداا كردفدا  وتسدويلها داخليدا  وعالميدا  / قَد َم ورقةً علمية بعنوان: )14

في الورشة التنسيقية لت وةير األداء اإلعالمي بوالةية شمال كردفان، التي انعقدت بمدةينية األبيي ، 

ورقة من إعداد: أ. د. عوض إبراهيم عوض باالشيتراك ميع م. وكانت ال0210نوفمبر  03في ةيوم 

 باللغة العربية(.ورقة )ال األستاذ محمد علي مخاوي المخرج بتلفزةيون السودان.
 

(، وذليص دراسدة تلويميدة – تجربة السودا  في رعاية كبدار السدن/ قَد َم ورقةً علمية بعنوان: )11

االجتماعية بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم بمناسبة  في الورشة العلمية التي نظمتها وزارة الرعاةية

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0210أكتوبر  0اليوم العالمي لكبار السن، وكان ذلص في ةيوم 
 

(، وذليص فيي دور اإلعدالم اسسدتراتيجي فدي ببداا الفدرد والمجتمدوقَد َم ورقةً علميية بعنيوان: )/ 10

نظمها االتحاد اإلسالمي العالمي للميرأة بقاعية الشيهيد الزبيير  ورشة العمل اإلعالمية األولى التي 

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0210نوفمبر  12محمد صالح بالخرطوم، وذلص في ةيوم الثالثاء 
 

( وذليص ضيمن الورشية اإلعالم الكعوي لكى المؤسسات اإلعالميدة/ قَد َم ورقةً علمية بعنوان: )13

 02متها منظمة الدعوة اإلسيالمية بمقرهيا بيالخرطوم، فيي ةييوم األربعياء اإلعالمية العلمية التي نظ

 باللغة العربية(.ورقة )الم. 0210نوفمبر 
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(، وذلص نمواذجا   إفريلياخطوات وآليات بباا المؤسسات اإلاذاعيةا / قَد َم ورقةً علميةً بعنوان: )19

عربية السعودةية بفندق السالم روتانيا ضمن ملتقى اإلذاعات اإلفرةيقية الهادفة الذي نظمته المملكة ال

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0210نوفمبر  09بالخرطوم، في ةيوم الخميس 

 

( بقاعية االجتماعيات الكبيرى إعدكاد وإنفدااذ المراسدم والمدؤتمرات/ قد َم ورقيةً علميية بعنيوان: )12

ورقية )ال م.0210بر دةيسيم 02لكلية اليدعوة بجامعية أم درميان اإلسيالمية، وذليص فيي صيبيحة ةييوم 

 باللغة العربية(.

 

ميؤتمر دراسيات ، وذليص فيي (دور اإلعالم في تدر ير ثلافدة السدالمقد َم ورقةً علمية بعنوان: )/ 02

ةييوم ظ،  1الساعة  ، الخرطوم، وكان ذلص فيالعمارات 11قاعة المركز االقليمي   ، ببناء السالم

 ربية(.باللغة العورقة )ال .م0214فبراةير  01الثالثاء 

 

(، وذليص دة هيكلتد اأداا اللطاا اإلاذاعي والخيارات الممكبدة إلعد)/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: 01

 م.0214ةيونييو  13، المؤتمر القومي لإلعالم، الخرطوم، ضمن فعاليات وزارة مجلس الوزراءب

 باللغة العربية(.ورقة )ال

 

(، وذلص فيي قاعية دار أبعاد الصراا السياسي حول استلالل السودا ة بعنوان: )محاضرقد َم / 00

 .م0214أغسيي س  2، الوالةيييات المتحييدة األمرةيكييية، وذلييص فييي ةيييوم نيييو ةيييوركبالجالييية السييودانية 

 باللغة العربية(.محاضرة )ال

 

 (، وذليص فيي قاعية دار أبنياءحاضر ومستلبل السدودا ا راليدة فكريدةة بعنوان: )محاضرقد َم / 00

محاضيرة )ال .م0214أغسي س  11السودان بفيالدلفيا، الوالةيات المتحدة األمرةيكية، وذلص في ةيوم 

 باللغة العربية(.

 

رةيجنسيي  فنيدق(، وذليص فيي قاعية والثلافدة والفبدو لسودا  التراث اة بعنوان: )محاضرقد َم / 04

باللغية محاضيرة )ال .م0214أغسي س  10، الوالةيات المتحيدة األمرةيكيية، وذليص فيي ةييوم بكنيتيكت

 العربية(.

 

سياحة (، وذليص فيي راليدة مسدتلبلية – لعال ات السدودانية األمريكيدةاة بعنوان: )محاضرقد َم / 01

محاضيرة )ال .م0214سيبتمبر  4ةييوم مسياًء،  9السياعة وذليص فيي  حزب المؤتمر بمدةينية ع بيرة، 

 باللغة العربية(.

 

جامعية وادي النييل  (، وذليص فيي قاعيةلحدوار الفكدريإدارة الو د  واة بعنيوان: )محاضرقد َم / 00

 باللغة العربية(.محاضرة )ال .م0214سبتمبر  4ةيوم صباحاً،  2الساعة في بمدةينة ع برة، 

 
تجارا الدكول العربيدة واإلسدالمية فدي مجدال التشدريعات الخاصدة )/ قد َم ورقةً علمية بعنوان: 03

اإلدارة العامية  - وزارة الرعاةيية والضيمان االجتمياعي(، وذلص في الملتقى الذي أقامته بكبار السن

كبار السن تجربة را دة )تحت شعار: السوداني،  بالتنسيق مع مجلس الوزراء، للبرامج االجتماعية

 باللغة العربية(.ورقة )ال .م0214سبتمبر  13(، وذلص في ةيوم وإرث متجدد

 
 (، وذلييص فييي ملتقييىة التحددكيات المهبيددةاإلعالميددات فددي مواجهدد/ قييد َم ورقييةً علمييية بعنييوان: )09

الفجيرة اإلعالمي )المرأة واإلعالم: اللورة األخرى(، الدورة الخامسة، الذي رعته هيئة الفجيرة 

 م.0214سييبتمبر  00للثقافيية واإلعييالم فييي محييور تحييدةيات العمييل اإلعالمييي للمييرأة، وذلييص فييي 

 باللغة العربية(.ورقة )ال
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، وذليص شاكل التي أفرزتها الترجمدة اإلعالميدة بدالبالد العربيدة(الموان: )/ قد َم ورقةً علمية بعن02

اليذي أقامتيه جامعية نياةيف  ،علمي األول للترجمة ودورها في تعزةيز التواصيل الثقيافيملتقى الالفي 

، وذليص العربية للعلوم األمنية، كلية اللغات والترجمة، بمدةينية الرةيياض بالمملكية العربيية السيعودةية

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0211ةيل برأ 2-3في 
 

ملتقييى ال(، وذلييص فييي اإلعالميددات فددي مواجهددة التحددكيات المهبيددة/ قييد َم ورقييةً علمييية بعنييوان: )32

 :تحييت عنييوان  ،جزا رلفييي إطييار قسيين ينة عاصييمة الثقافيية اإلسييالمية بيياي الييدةين إلعييالمول لاأل

(، والذي أقيم بجامعة عبد الحميد بين بيادةيس اصر)الورشة الوطنية عن األبعاد القيمية لالعالم المع

 باللغة العربية(.ورقة )ال م.0211ماةيو  1وذلص في بمدةينة مستغانم بالجمهورةية الجزا رةية. 
 

ب ليب (، وذليص عصدرفدي مواجهدة تحدكيات اللكعوة اإلسدالمية ابعنوان: )محاضرة دةينية / قد َم 31

محمد عيسيى أقيميت المحاضيرة بالقاعية الكبيرى  من سعادة وزةير اإلرشاد واألوقاف الجزا ري د.

باللغية محاضيرة )ال م.0211مياةيو  0وذليص فيي معهيد تأهييل اليدعاة بمدةينية قسين ينة بيالجزا ر. في 

 العربية(.
 
 

 اإل راف األكاديمي:
 

أشرف على عدد كبير من رسا ل الدكتوراج والماجستير والدبلوم العالي والبكالرةيو  في  ] أ [

لتي عمل بها والجامعات التي تعاون معها، وغيرها من الجامعات داخل وخارج كل الجامعات ا

 السودان وهي: 

 

  .الجامعة اإلسالمية العالمية بكوااللمبور 

  .جامعة الخرطوم 

  .جامعة أم درمان اإلسالمية 

  .جامعة الجزةيرة 

 .)معهد إسالم المعرفة )إمام 

  .جامعة غرب كردفان 

  .جامعة القر ن الكرةيم 

 ة كيمبردج جامعCambridge . 

  .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

  العالمية.  إفرةيقياجامعة 

 .جامعة أم درمان األهلية 

 .جامعة بحري 

  .جامعة السودان المفتوحة 

  السودان للعلوم )مجلس تنسيق برامج العلوم السياسية والدراسات أكادةيمية

 الدبلوماسية(. 

 ل.أكادةيمية السودان لعلوم االتلا 

  .جامعة الرباط الوطني 
 .معهد الخرطوم الدولي للغة العربية 

 .جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا 

 .جامعة أوهاةيو، الوالةيات المتحدة األمرةيكية  
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عمل كممتحن خارجي لعدد من رسا ل الدكتوراج والماجستير في كل الجامعات التي عمل  [ب]

 اخل وخارج السودان. بها أو تعاون معها وغيرها من الجامعات د

 

كلية الموارد ببابنوسة عام بو م،0221 عمل كأستاذ زا ر بجامعة غرب كردفان قسم اإلعالم [ج]

 م.0222
 
 م.1402عام أوهاةيو بالوالةيات المتحدة األمرةيكية، ةيونيو عمل كأستاذ زا ر بجامعة  [د ]
 

 الجوا ز والشهادات التلكيرية التي نالها:
 

والعملييية نييال العدةيييد مين الجييوا ز والييدرو  والوشيياحات وشييهادات التقييدةير  خيالل مسيييرته العلمييية

 واالعتراف من ر ساء وحكومات ومؤسسات عالمية وإقليمية ومحلية، وهي على النسق التالي:

 

/ شييهادة تقييدةير وعرفييان، ميين راب يية طييالب كردفييان بجامعيية أم درمييان اإلسييالمية، لجهييودج 1

الثقافي األول، وتسلم الشهادة من السيد محمد عبد هللا إدرةييس  ومساهمته في إنجاح أسبو  كردفان

 م، الخرطوم.1232/ دةيسمبر/12ر يس الراب ة، بتارةي  

 

/ در  التفوق األدبي من وزةيير الثافية العراقيي السييد ل ييف نلييف جاسيم، فيي مهرجيان األمية 0

 ، بغداد.م1294/أبرةيل/11الشعري للشباب الذي انعقد بالعراق، بتارةي  

  

 جيييا زة الشيييعر بمهرجيييان األخيييوة الشيييبابي المليييري السيييوداني بيييدمنهور، جمهورةيييية ملييير/ 0

العربية، وتسلم الجا زة من السيد عبد األحد جمال الدةين وزةير الشيباب بجمهورةيية ملير العربيية، 

والسييييييد عليييييي محميييييد شيييييمو وزةيييييير الشيييييباب بجمهورةيييييية السيييييودان الدةيموقراطيييييية، بتيييييارةي  

 م.1294/سبتمبر/02

 

دة تقييدةير، ميين اتحيياد ال ييالب السييودانيين بشييبين الكييوم، مليير، بمناسييبة تقييدةيم عييدد ميين / شييها4

م، شييبين الكييوم، جمهورةييية 1294/ دةيسييمبر/12المحاضييرات الفكرةييية ل ييالب الجامعيية، بتييارةي  

 ملر العربية.   

 

/ شهادة تقيدةير وعرفيان، مين االتحياد العيام لل يالب السيودانيين بجمهورةيية ملير العربيية دورة 1

م، 1294/دةيسيمبر/02م، تسلمها من ر يس االتحاد السموأل خليف هللا القيرةي ، بتيارةي  94-1291

 القاهرة.

 

/ شهادة تقدةير وعرفان، من لجنة ت وةير مستشفى الشعب التعليمي، لمشاركته في الييوم المفتيوح 0

ام أبرةيييل، وتسييلم الشييهادة ميين د. صييدةيق إبيراهيم خليييل ر يييس مجلييس اإلدارة ومييدةير عيي 0بحيدا ق 

 م. 1290/دةيسمبر/00فى الشعب، بتارةي  شمست

 

/ جا زة أفضل مذةيع بالسودان، مقدمية مين مجلية الموعيد البيروتيية التيي نظميت مسيابقة ألفضيل 3

مييييذةيع علييييى مسييييتوى العييييالم العربييييي، تسييييلمها ميييين ر يييييس تحرةييييير مجليييية الموعييييد، بتييييارةي  

 م، بيروت.1293/دةيسمبر
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جنيييوب ووسيييي الجزةييييرة بجامعييية القييياهرة فييير  / شيييهادة تقيييدةير وعرفيييان، مييين راب ييية طيييالب 9

الخرطيوم، لجهييودج المقييدرة وفضييله فيي تحقيييق أهييداف الراب يية، وتسيلم الشييهادة ميين السيييد محمييد 

 م، الخرطوم.1299/ فبراةير/00عوض ةيوسف ر يس الراب ة، بتارةي  

 

الرابيع  / شهادة تقدةير وعرفان، من بنص فيلل اإلسالمي، بمناسبة المشاركة فيي الموسيم الثقيافي2

 ه ، الذي أقامته الهيئة النقابية للبنص، الخرطوم. 1429لشهر رمضان المعظم لعام 

 

/ شهادة تقدةير وعرفان، مين جمعيية فالحية البسياتين السيودانية، لمشياركته فيي إنجياح معيرض 12

الزهور السنوي، وتسلم الشهادة من السيد عثمان عليي، ر ييس جمعيية فالحية البسياتين السيودانية، 

 م، الخرطوم.1292/أغس س/12رةي  بتا

 

/ شهادة تقدةير وعرفان، مين سيفارة جمهورةيية السيودان بماليزةييا للمشياركة الفاعلية فيي أسيبو  11

م بفنييدق 1221نييوفمبر  13-14السييودان االسييتثماري الثقييافي بماليزةيييا، والييذي انعقييد فييي الفتييرة 

ودان ليدى ماليزةييا السييد عمير )فيدرال هوتيل(، وقد تسلم الشهادة مين سيعادة سيفير جمهورةيية السي

 م، كواال لمبور. 1221/نوفمبر/13عثمان الحسن، بتارةي  

 

فيير  ماليزةيييا، بمناسييبة  -/ شييهادة شييكر وعرفييان، ميين راب يية خرةيجييي جامعيية إفرةيقيييا العالمييية 10

 م، كواال لمبور.1229/ماةيو/11توليه اإلشراف على الراب ة، بتارةي  

 

 

س إدارة مشييرو  الحييرم الجييامعي ولغيية القيير ن بالجامعيية / شييهادة تقييدةير وعرفييان، ميين مجليي10

اإلسالمية العالمية بماليزةيا، تسلمها من البروفيسور فكرت كارجيت ، وبروفيسور عبد هللا حسين، 

 م، كواال لمبور.1229/أغس س/11بتارةي  

 

فنيدق دي / جا زة التقدةير بالتفوق في الترجمة، من مؤتمر الترجمة العالمي السابع الذي انعقيد ب14

 م، كوااللمبور. 1222دةيسمبر//9بالما، كوااللمبور، ماليزةيا، وقد تسلمها في ةيوم 

 

/ شهادة التفوق والتقدةير والعرفان بالمشاركة الفاعلة في سيمنار: )ت يوةير الكتابية لميواد التعلييم 11

ها (، مركيز الت يوةير المعرفيي، وتسيلم1عن بعد(، والتي انعقيدت بقاعية الميؤتمرات، غرفية رقيم )

 م، كواال لمبور. 0222/ ةيناةير/12من نا ب المدةير بروفيسور منلور فاضل، بتارةي  

 

/ شهادة تقدةير وعرفان، من جامعة برونياي دار السيالم، معهيد السيل ان حسين البلقيية للتربيية، 10

بمناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي للعلوم الرةياضيات والتقنيات التربوةية، وقد تسلم الشيهادة مين 

م، برونياي دار 0222مياةيو//19لدكتورة حاجة زةيتون بنت حاج محمد طه عميدة المعهد، بتيارةي  ا

 السالم. 

 

(، للمشييياركة فيييي ميييؤتمر UKM/ شيييهادة تقيييدةير وعرفيييان، مييين الجامعييية الوطنيييية بماليزةييييا )13

 الخرةيجين الوطني، اليذي أقامتيه الجامعية بعنيوان: )نحيو  فياق جدةييدة ليتعلم اللغيات(، واليذي انعقيد

هللا عمييد كليية اللغيات، بتيارةي  بمقر الجامعة بماليزةييا، وقيد تسيلم الشيهادة مين د. عميران هيو عبيد 

 م، كواال لمبور.0222/ةيونيو/2

 

اليذي أقامتيه راب ية األدبياء المياليزةيين / جا زة التفوق في مهرجان الشعر العربيي واآسييوي، 19

زة ميييين السيييييد كوبانسييييكي، بتييييارةي  وقييييد تسييييلم الجييييا كييييواال لمبييييور ماليزةيييييا، البلدةييييية بقاعيييية ب

 .م0220/أكتوبر/12
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/ وشاح الشرف مين نيادي الهيالل بمدةينية النهيود، تقيدةيراً ليدورج فيي رفيع اسيم اليوطن وجهيودج 12

الثقافية والعلمية داخل وخارج السودان، وتسلم الوشاح من السيد التجاني عبا  الفكي علي ر يس 

 م.0220ةيونيو//01النادي، بتارةي  

 

ادة تقدةير وعرفان، من جامعة الجزةيرة، معهد إسالم المعرفة )إميام(، للمشياركة فيي دورة / شه02

)إنتاج الكتياب الجيامعي مين منظيور تأصييلي( التيي أقامهيا المعهيد بقاعية مركيز التنيوةير المعرفيي 

بيييالخرطوم، وقيييد تسيييلم الشيييهادة مييين د. ضيييرار المييياحي العبييييد أحميييد عمييييد المعهيييد، بتيييارةي  

 م، ود مدني .  0212نوفمبر//02

 

/ شييهادة تقييدةير لمكافحيية الييدرن بمنظميية اللييحة العالمييية التابعيية لفمييم المتحييدة بجنيييف، وذلييص 01

لتفوقه وجهودج كسفير للنواةيا الحسنة في مكافحة الدرن بالسودان. تسلم الدر  من مسيتر كاماروتيا 

 م، جنيف.0211عن مدةير منظمة اللحة العالمية بسوةيسرا، بتارةي  نوفمبر/

 

/ در  اإلنجيياز والتميييز العلمييي ميين جامعيية غييرب كردفييان بييالنهود، وتسييلم الييدر  ميين مييدةير 00

 م.0210/ةيونيو/01الجامعة بروفيسور نور الدا م عثمان، بتارةي  

 

 

/ شيييهادة تقيييدةير وعرفيييان، للمشييياركة فيييي ورشييية توصييييف مقيييرري سوسييييولوجيا االتليييال 00

معهيد إسيالم المعرفية )إميام(، وقيد تسيلمها مين  -ونظرةيات االتلال، الذي أقامته جامعة الجزةييرة 

 م، الخرطوم.0210ةيوليو//02عميد معهد إسالم المعرفة د. محمد بابكر العوض، بتارةي  

 

/ شييهادة تقدةيرةييية، ميين جامعيية جوبييا، كلييية التربييية، الشييتراكه فييي احتفيياالت التخييرةيج، بتييارةي  04

 م، جوبا.0210/أغس س/0

 

فحة الدرن بمنظمة اللحة العالميية التابعية لفميم المتحيدة بجنييف، / در  األب ال العالمي لمكا01

وذلص لتفوقه واعتبيارج أحيد األب يال العيالميين لمكافحية اليدرن. تسيلم اليدر  ميدةير منظمية الليحة 

 م، كواال لمبور.0210/أغس س/10العالمية، بتارةي  

 

ميية واألدبيية واإلعالميية / وشاح الشرف من جامعة كردفيان بياألبي ، تقيدةيراً لمجهوداتيه العل00

 م.0210ةيونيو//0داخل وخارج السودان، وتسلم الوشاح من عميد ال الب، بتارةي  

 

/ شييهادة تقييدةير وعرفييان، ميين ملتقييى الخرطييوم األول لإلعالميييين الشييباب، الييذي نظمييه اتحيياد 03

 م، الخرطوم.0214/ماةيو/4اإلعالميين الشباب بالخرطوم، بتارةي  

 

، م0214/أغسي س/0بتيارةي  فان، من الحكومة األمرةيكية، البيت األبيي ، / شهادة تقدةير وعر09

 واشن ون.

 

، فيالدلفيييا بالوالةيييات المتحييدة األمرةيكييية/ شييهادة تقييدةير وعرفييان، ميين أبنيياء الجالييية السييودانية ب02

راب ية لتقدةيمه عدد من المحاضرات الثقافيية والعلميية ألبنياء الجاليية، وتسيلم الشيهادة مين ر ييس ال

 .فيالدلفيام، 0214/أغس س/12بتارةي  ودانية بوالةية بنسلفانيا األمرةيكية، الس
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/ شهادة تقدةير وعرفان، من أبناء الجاليية السيودانية بنيوةييورك، لتقدةيميه عيدد مين المحاضيرات 02

 ، بتييارةي ودانية بنيوةيييوركالثقافييية والعلمييية ألبنيياء الجالييية، وتسييلم الشييهادة ميين ر يييس الجالييية السيي

 م، نيو ةيورك.0214/أغس س/10

 

/ در  اإلنجاز والتميز العلميي مين االتحياد العيام لل يالب السيودانيين، راب ية طيالب سيسيبان 01

عاهييد العليييا، دورة سييواعد اإلنجيياز والتحييدي، وتسييلم الييدر  ميين السييل ان هاشييم مبالجامعييات وال

 م.0211/ةيناةير/01عثمان، ور يس االتحاد العام لل الب السودانيين، بتارةي  

 

/ در  اإلنجاز والتميز مين حكومية والةيية نهير النييل، مهرجيان شيندي للسيياحة الثاليث، وتسيلم 00

والي والةية نهر النيل، والسيد الحسن الحيوةيج معتميد عبد الوهاب عبد هللا الدر  من الفرةيق الركن 

 م.0211/فبراةير/0محلية شندي، بتارةي  

 

 

 واجتماعية: ميةنشطة ثلافية وعلعمال وأأ
 

 

 .م1292مار  في عضواً باتحاد األدباء السودانيين منذ تأسيسه  تيراخ/ 1

 

/ عمييل صييحفياً متعاونيياً مييع عييدد ميين اللييحف السييودانية منهييا: األضييواء، اللييحافة، األنبيياء، 0

 .م1290 ألوان، األةيام وغيرها من اللحف السودانية

 

سيارت علييه م، وقيد 1294/ أسس ووضع القانون والهيكل البرامجيي إلذاعية كردفيان بياألبي  0

 .اآن اإلذاعة إلى

 

 م.1294مثل السودان في مهرجان األمة الشعري األول للشباب الذي انعقد ببغداد، أبرةيل / 4

 

/ مثل السودان في مسابقة الشعر ضمن فعاليات مهرجيان األخيوة الشيبابي بيين ملير والسيودان 1

 م.1294بر سبتم 02الذي انعقد بجمهورةية ملر العربية بمدةينة دمنهور، 

 

/ وضييع اللبنييات األساسييية للعدةيييد ميين اإلذاعييات الوال ييية بالسييودان منهييا إذاعيية ود مييدني، إذاعيية 0

 .م1291ع برة، إذاعة كسال والتي ما زال ع ا ها مستمراً إلى اليوم مار  

 

وتركهيا بسيبب ذهابيه مين م. 1222سيبتمبر  -1291/ عمل مراسالً إلذاعة صوت أمرةيكا، مياةيو 3

  لعمل في ماليزةيا.السودان ل

 

ً ثقافي اً سكرتيرتم انتخابه / 9  م.1222-1290التحاد األدباء السودانيين  ا

 

 م.1290/ تم انتخابه عضواً باللجنة التنفيذةية لنقابة اإلذاعيين السودانيين 2

 

ً ثقافي اً سكرتيرتم انتخابه / 12  م.1220للجالية السودانية بماليزةيا،  ا

 

ً ر يستم انتخابه / 11  م.1220الية السودانية بماليزةيا، لجل ا
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/ ر يييس برنييامج أسييلمة الجماعييات الوثنييية بييوالةيتي كالنتييان وسييرواك الميياليزةيتين، البرنييامج 10

الملكة )تنكيو أنييس( زوجية سيل ان والةيية تموةيل برعاةية الجامعة اإلسالمية العالمية بكوااللمبور و

 م. 0220-1224كالنتان 

 

“ Sudan Discussionعليى شيبكة اإلنترنيت: سيودانية ر مجموعية حيواول / عضيو مؤسيس أل01

”Group 1221.م 

 

علييييييى شييييييبكة اإلنترنييييييت،  SUDANILEبلييييييفحة سييييييوداناةيل  اثابتيييييي اً محييييييرراختييييييير / 14

(www.sudanile.com .)1221.م 

 

الذي انعقد في مدةينة شاج عيالم  (وسا ل اإلعالم بكول عكم اسنحياز) :/ مثل السودان في مؤتمر11

 .م0222سبتمبر  02 عاصمة والةية سالنجور الماليزةية،

 

( الذي اعقد بوالةية َملَقا، على خلييج مالكيا الماليو والعالم اإلسالمي/ مثل السودان في مؤتمر )10

 م.0222أكتوبر  02-19بالمحيي الهادئ، 

 

 م.0220 س ككاتب عمود ثابت بلحيفة اللحافة، أغس جدااعتمتم /13

 

 م. 0220ككاتب عمود ثابت بلحيفة األنباء، سبتمبر  جدااعتمتم / 19

 

 إفرةيقييا/ سافر لعدة دول إفرةيقية لجلب مواد لميؤتمر الجامعيات اإلسيالمية اليذي نظمتيه جامعية 12

 م.0221العالمية متزامناً مع مؤتمر القمة اإلفرةيقي الذي انعقد بالخرطوم في عام 

 

ية دعوةيية فيي جنيوب السيودان بمدةينية ملكيال، وقيد نظميت تليص الحملية منظمية / قاد حملة تدرةيب02

 م.0223تراث، واستمرت لعدة أسابيع  

 

/ قاد حملة دعوةية إسالمية في من قة األنقسينا ميع نفيرن مين اليدعاة بيينهم الشيي  محميد ميرغنيي 01

ص الحملية هيئية مزمل، الشي  عبد الرحمن ود إبيراهيم، األسيتاذ كفياح عليي حسيين، وقيد نظميت تلي

 م.0229الدعوة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف، ةيناةير 

 

/ قيياد حمليية تدرةيبييية دعوةييية فييي جنييوب السييودان بمدةينيية واو، وقييد نظمييت تلييص الحمليية منظميية 00

 م.0229تراث، واستمرت لعدة أسابيع  

 

 م.0229تحالف المبدعين لسالم دارفور، أغس س في تنظيم عضو تم اختيارج ك/ 00

 

ً ر يستم انتخابه / 04  م.0222مجلس الشراكة القومي لمكافحة الدرن بالسودان، ل ا

 

 م.0222اللجنة القومية الحتفاالت التلفزةيون القومي بيوبيله الذهبي، ب اً عضوتم تعيينه / 01

 

 م.0212ودرب مذةيعيها وان لقت في مار   ،/ أسس قناة األمل التلفزةيونية الفضا ية00

 

 .م0211مجلس أمناء جمعية المتحابات في هللا، ةيناةير ب اً ضوعتم تعيينه / 03

 

http://www.sudanile.com/
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جا زة الشيي  البرعيي فيي األدب النبيوي التيي تم تعيينه بقرار جمهوري عضواً بمجلس أمناء / 09

 م.0210ةيناةير  في صدر قرار إنشا ها من ر اسة الجمهورةية

 

ً ر يستم تعيينه / 02 لنفيير شيمال كردفيان المكيون ق يا  اإلحيياء الثقيافي واإلعالميي والرةياضيي ل ا

 م.0210سبتمبر  11بقرار من والي الوالةية األستاذ أحمد محمد هارون 

 

تمييز المهنيي جيا زة التم تعيينيه بقيرار مين وزةيير الشيؤون االجتماعيية عضيواً بمجليس أمنياء / 02

 فييترعاهيا وزارة الشيؤون االجتماعيية التي ور يس لجنة اإلعالم والناطق الرسمي باسم الجا زة 

 م.0214

 

/ عمل محكماً لعدد كبير من البحوث المقدمة للنشر بعيدد مين اليدورةيات العلميية داخيل وخيارج 01

 .  للمجالت ومراكز البحوث العلميةالسودان. وما زال ةيحكم عدداً من البحوث 

 

اإلعييالم سييجلت ألجهييزة التييي  / ألف العدةيد من األناشيد الدةينية والمدا ح واألعمال الوطنية 00

 .0211 م إلى اآن1222وذلص منذ وخارج السودان، بالسودان والخاصة لرسمية ا

 

 م:2105-0111اد التي  ام بتكريسها بالجامعات المختلفة والم
 

 اسم المادة باللغة اإلنجليزية اسم المادة باللغة العربية 
 المدخل لوسا ل اإلعالم 1

Introduction to Mass Media 

 

 لالالمدخل لعلوم االت 2

 Introduction to Communication 

Sciences 

 مدخل اإلذاعة 0
Introduction to Radio Broadcasting 

 االتلال الثنا ي 4

 Interpersonal Communication 

 االتلال الكتابي للمؤسسات 1

 Written Communication for  

Organizations 

قييييانون وأخالقيييييات وسييييا ل االتلييييال  0

  Communication Law and Ethics الجماهيرةية

 ت بيقات اإلعالم العملي 3

 Practicum 

اسييتخدام وسييا ل االتلييال الحدةيثيية فييي  9

 Audio-visual Aids in Education التعليم

كتابة األخبار والتقارةير لوسا ل  2

 Reporting and Writing for the Mass االتلال الجماهيرةية

Media 

ةية لمعلمي اللغة العربية التقنيات التربو 12

  Educational Technology for Teaching كلغة ثانية

Arabic as a second Language 
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 الكتابة لإلذاعة والتلفزةيون 11

  Writing for Radio and Television 

 فن اإللقاء 10

 The Art of Locomotion 

 تخ يي وإنتاج البرامج  10

 Planning and Production of  

Programmes 

 الترجمة اإلعالمية 14

 Translation for Communication 

 نظرةيات االتلال 11

 Theories of Communication 

 أصول الفكر االتلالي اإلسالمي 10

 Origins of the Islamic  

Communicational Thought 

 اإلعالم التربوي 13

 Educational Communication 

 تنموياإلعالم ال 19

 Developmental Communication 

 اإلعالم الدولي 12

 International Communication 

 اإلعالم والدعوة 02

 Communication and Islamic Call 

 الخ ابة وأدب الحوار 01

 Elocution and the Art of Negotiations 

 النظم اإلعالمية 00

 Broadcasting Systems 

 المي لقضاةيا اإلعالمالتأصيل اإلس 00

 Islamic Origination for 

Communicational Matters 

 تكنولوجيا اإلعالم وتنظيم المعلومات 04

 Technology of Communication and 

Information Systems 

 إدارة أجهزة إعالمية 01
Administration of Communicational  

Systems 

00 

 

 إدارة المؤسسات اإلذاعية
Administration of Broadcasting  

Organizations 

03 

 

 علم االتلال
The Art of Communication 

09 

 

 مدخل اإلذاعة والتلفاز
Introduction to Radio and Television 
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02 

 

 اإلعالم واألسرة
Communication and Family 

02 

 

 اإلعالم ودرء الكوارث
Communication and Omitting Disasters 

 اإلعالم اإلفرةيقي 01
African Mass media  

 مهارات االتلال 00
Skills of Communication 

 دخل إلى علم االجتما م 03
Introduction to Sociology 

 عالم وإدارة األزماتاإل 34
Communication and Crisis Management 

 لغة التحرةير اإلعالمي 01
Language of Communicational Editing 

 

 

 مواد أعكها و كمها بالراديو والتلفزيو :
 

( برعاةيية إفريليدامدرآة : )مين برنيامجفييدةيو تلفزةيونيية عليى شيرا ي  ةحلقي( 11)/ قَد َم سلسلة من 1

 دقيقة. 42منظمة الدعوة اإلسالمية، زمن كل حلقة 

 

م، 1292-1291عييوام (، طييوال أبسددا  الددري ) :فييي برنييامجإذاعييية ة حلقيي( 102)/ أعييد  وقَييد َم 0

 دقيقة.  02بإشراف إذاعة صوت األمة السودانية، زمن الحلقة 

 

 -1291ةينيياةير (، طييوال عييام علددى  ريددق التكامددل) :فييي برنييامجإذاعييية  ةحلقيي( 10)/ أعييد  وقَييد َم 0

 دقيقة.  02م، بإشراف القسم السياسي بإذاعة أم درمان، زمن الحلقة 1291دةيسمبر

 

(، وهيي سيهرة خاصية أثنياء العيدك للداا) :دةيد من الحلقيات التلفزةيونيية فيي برنيامج/ أعد  وقَد َم الع4

ليالي عييد رمضيان وعييد األضيحى المبيارك، بإشيراف قسيم المنوعيات بتلفزةييون السيودان، زمين 

 دقيقة.  22الحلقة 

 

م، بإشيراف 1291(، فيي عيام مطدرا وجمداهير) :حلقيات تلفزةيونيية فيي برنيامج( 0)/ أعد  وقَد َم 1

 دقيقة.  22قسم المنوعات بتلفزةيون السودان، زمن الحلقة 

 

م، بإشيراف 1291 -1291(، طيوال عيام َمالا البيل) :إذاعية في برنامج ةحلق( 10)/ أعد  وقَد َم 0

 دقا ق.  12إذاعة وادي النيل، زمن الحلقة 

 

م 1299-1291وام (، طيوال أعي خصيات في األنباا) :تلفزةيونية في برنامج ةحلق( 002)/ قَد َم 3

 دقيقة.  02إعداد )معاوةية محمد عابدةين(، زمن الحلقة 

 

(، طيوال فرسدا  فدي الميدكا ) :تلفزةيونية في برنيامج ةحلق( 122)/ شارك باإلعداد والتقدةيم في 9

م، البرنييامج ميين إعييداد وتقييدةيم حمييدي بييدر الييدةين بإشييراف قسييم المنوعييات 1292-1291أعييوام 

 دقيقة.  22قة بتلفزةيون السودان، زمن الحل

 

باالشتراك مع الزبير عثمان ال يب، (، نادي للجميو) :إذاعية في برنامج ةحلق( 10)/ أعد  وقَد َم 2

 دقيقة.  02م، بإشراف قسم المنوعات، زمن الحلقة 1290-1291طوال عام 
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راك ميع باالشيت(، صدباا الخيدر يدا و بدي) :فيي برنيامج ةيوميية إذاعية ةحلق( 022)/ أعد  وقَد َم 12

م، بإشيراف 1292-1293 أعيوامطيوال رجاء حسن حامد، سيد أحمد زكي، حاميد عبيد الير وف، 

 دقيقة.  02قسم المنوعات، زمن الحلقة 

 

طيوال باالشيتراك ميع ليليى المغربيي، (، أصدكاا) :إذاعيية فيي برنيامج ةحلق( 112)/ أعد  وقَد َم 11

 دقيقة.  02م، زمن الحلقة 1222-1293عام 

 

طيوال أعيوام بإذاعية أم درميان، (، عدالم البجدوم) :إذاعية فيي برنيامج ةحلق( 002)وقَد َم  / أعد  10

 دقيقة.  02م، بإشراف قسم المنوعات، زمن الحلقة 1291-1292

 

م، 1293-1291(، طيوال أعيوام ليدالي المكيبدة) :إذاعيية فيي برنيامج ةحلقي( 110)/ أعد  وقَد َم 10

 دقيقة.  02قة بإشراف قسم المنوعات، زمن الحل

 

باالشيتراك ميع محاسين سييف (، عا د  األسدامي) :إذاعيية فيي برنيامج ةحلق( 10)/ أعد  وقَد َم 14

 دقيقة.  02م، بإشراف قسم المنوعات، زمن الحلقة 1299-1293طوال عام الدةين، 

 

م، 1292 -1299(، طوال عيام المشاوير الطروبة) :إذاعية في برنامج ةحلق( 10)/ أعد  وقَد َم 11

 دقيقة.  22 زمن الحلقة

 

وهيي  بإذاعية أم درميان، (،من موسكو مو التحيدة) :إذاعية في برنامج اتحلق( 0)/ أعد  وقَد َم 10

زميين م، 1293حلقيات خاصية بزةييارة ر ييس اليوزراء السييد الليادق المهيدي لالتحياد السيوفيتي، 

 دقيقة.  41 الحلقة

 

م، 1299-1293(، طييوال أعييوام حددوار الفكددر) :ي برنييامجفيي ة إذاعيييةحلقيي( 121)/ أعييد  وقَييد َم 13

 دقيقة.  41بإشراف القسم الثقافي بإذاعة أم درمان، زمن الحلقة 

 

-1293خييالل عييامي (، ليلددة سددمر) :تلفزةيونييية فييي برنييامج( حلقيية 122)/ أعييد  وقَييد َم العدةيييد 19

 ة. دقيق 22بإشراف قسم المنوعات بتلفزةيون السودان، زمن الحلقة  -م1299

 

خيالل شييهر بإذاعية أم درميان، (، إسا لدوسا لكدن) :إذاعيية فيي برنيامج ةحلقي( 02)/ أعيد  وقَيد َم 12

 ق. ا دق 12م، زمن الحلقة 1222رمضان عام 

 

( ميين التطددور الثلددافي واسجتمدداعي للسددودا ) :برنييامجفييي تلفزةيونييية ( حلقيية 1)/ أعييد  وقَييد َم 02

 دقيقة. 02زمن الحلقة  م.1221نوفمبر  13لمبور ماليزةيا ةيوم بكواال TV3تلفزةيون المح ة الثالثة 

 

( إلذاعة صوت إفرةيقييا التحليل الفكري والسياسي) برنامج: إذاعية فيحلقة ( 02)/ أعد  وقَد َم 01

 م.0220-1222من طرابلس ليبيا أذةيعت عن طرةيق الهاتف طوال الفترة ما بين أعوام 

 

لقاءات التيي أجرةييت ميع شخلييات سياسيية واجتماعيية وأكادةيميية مين / أعد  وقَد َم العدةيد من ال00

 م.0214-0220مختلف أنحاء العالم أذةيعت بإذاعة جمهورةية السودان طوال الفترة من 

 

( إلذاعيية جمهورةييية اإلاذاعددة البدداج والحيدداة) اليييومي: برنييامجة فييي الحلقيي( 312)/ أعييد  وقَييد َم 00

 دقيقة. 02، زمن الحلقة م0222-0220ان السودان، البرنامج العام في أم درم



 -09- 

 

م، بإشيراف 0220(، فيي عيام للداا مدن ماليزيدا) :حلقات تلفزةيونية في برنامجسبع / أعد  وقَد َم 04

 دقيقة.  02إدارة الرسا ل الخارجية بتلفزةيون السودان، زمن الحلقة 

 

 -0220فيي الفتيرة مين أكتيوبر  (،ليالي السمر) :تلفزةيونية في برنامج ةحلق( 110)/ أعد  وقَد َم 01

 دقيقة.  22م، بإشراف قسم المنوعات بتلفزةيون السودان، زمن الحلقة 0221

 

( إلذاعة جمهورةية السيودان، فيي أم درميان مسرا الجكيك) :برنامجفي  ةحلق( 10)/ أعد  وقَد َم 00

 دقيقة. 02. زمن الحلقة م0220-0223

 

( لتلفزةيييون جمهورةييية السييودان، فييي أم  مددم) :برنييامجة فييي تلفزةيونيييحلقييات ( 4)/ أعييد  وقَييد َم 03

 دقيقة. 22. زمن الحلقة م0223درمان وذلص خالل شهر رمضان المعظم 

 

، زمين م0229( لتلفزةييون هيارموني سدالمات) :برنيامجة تلفزةيونيية فيي حلقي( 02)/ أعد  وقَيد َم 09

 دقيقة. 102الحلقة 

 

، زمين م0212قنياة األميل الفضيا ية، ( لمراحدب) :برنامجة في تلفزةيونيحلقات ( 4)/ أعد  وقَد َم 02

 دقيقة. 102الحلقة 

 

، زمين م0212الفضيا ية، األمل قناة ( لFocus) :برنامجتلفزةيونية في حلقات ( 12)/ أعد  وقَد َم 02

 دقيقة. 41الحلقة 

 

شيهر رمضيان  (، طوالمو عوض إبراهيم عوض) :إذاعية في برنامج ةحلق( 02)/ أعد  وقَد َم 01

 دقا ق.  12م بمح ة )رادةيو الرابعة( اإلذاعية، زمن الحلقة 0210المعظم 

 

  م،0210خييالل شييهر رمضييان عييام (، كدالم ُببددا) :إذاعييية فييي برنييامج اتحلقيي( 4)/ أعيد  وقَييد َم 00

 دقيقة.  02زمن الحلقة 

 

، طييوال شييهر رمضييان (المسددجك عبددر التدداري ) :إذاعييية فييي برنييامج ةحلقيي( 02)/ أعييد  وقَييد َم 00

 دقيقة.  02م بمح ة )ساهرون( اإلذاعية، زمن الحلقة 0210المعظم 

 

(، طييوال شييهر رمضييان المعظييم صددباا الجمعددة) :حلقييات إذاعييية فييي برنييامج( 4)/ أعييد  وقَييد َم 04

 دقيقة.  102م بمح ة )ساهرون( اإلذاعية، زمن الحلقة 0210

 

(، طييوال شييهر رمضييان المعظييم ديددوا  مفتددوا) :برنييامجإذاعييية فييي  ةحلقيي( 02)/ أعييد  وقَييد َم 01

 دقا ق.  3م بمح ة )رادةيو الرابعة( اإلذاعية، زمن الحلقة 0210

 

فيي إذاعية أم درميان، خيالل شيهر (، مدو الجاليدات) :إذاعية في برنيامج اتحلق( 4)/ أعد  وقَد َم 00

 دقيقة.  02زمن الحلقة  م،0210رمضان عام 

 

(، أذةيعت حيية عليى الهيواء فيي ةييوم اذكرى استلالل السودا في ) :قةً في برنامج/ أعد  وقَد َم حل03

 دقيقة.  02م بقناة )تلفزةيون السودان( القناة الفضا ية، زمن الحلقة 0210دةيسمبر  12
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(،  ا ددك األسددطول الحددال محمددك أحمددك سددرور) :تلفزةيونييية فييي برنييامج ةحلقيي( 03)/ أعييد  وقَييد َم 09

 دقيقة.  02م بقناة تلفزةيون أنغام الفضا ية، زمن الحلقة 0210ظم طوال شهر رمضان المع

 
( حلقة خاصة باستقالل السودان، أذةيعت حيةً على ظالل  األصيل) :/ أعد  وقَد َم حلقةً في برنامج02

 دقيقة.  02م بقناة )الشروق( التلفزةيونية الفضا ية، زمن الحلقة 0214ةيناةير  1الهواء في ةيوم 
 

بقنييياة تلفزةييييون الخرطيييوم (، سددداحة  دددرا) :فيييي برنيييامج تلفزةيونيييية اتحلقييي( 4)د َم / أعيييد  وقَييي42

 دقيقة.  02زمن الحلقة   م،0214الفضا ية، خالل شهر رمضان عام 
 

(، طييوال شييهر رمضييان المعظييم ديددوا  مفتددوا) :إذاعييية فييي برنييامج ةحلقيي( 02)/ أعييد  وقَييد َم 41

 دقا ق.  3ن الحلقة م بمح ة )رادةيو الرابعة( اإلذاعية، زم0214
 

الفضيا ية، خيالل  أنغيامبقناة تلفزةييون (، تيربتج) :في برنامج تلفزةيونية ةحلق( 10)/ أعد  وقَد َم 40

 دقيقة.  02زمن الحلقة  م،0211ةيناةير  -م 0214ور نوفمبر، دةيسمبرشه

 

المعظيم  (، طيوال شيهر رمضيانبسدا  الدري ) :يية فيي برنيامجات تلفزةيونحلقي( 1)/ أعد  وقَيد َم 40

 . يقةدق 02، زمن الحلقة قناة أم درمان التلفزةيونية الفضا يةم ب0211

 

(، طييوال شييهر رمضييان المعظييم ديددوا  مفتددوا) :إذاعييية فييي برنييامج ةحلقيي( 02)/ أعييد  وقَييد َم 44

 دقا ق.  3م بمح ة )رادةيو الرابعة( اإلذاعية، زمن الحلقة 0211
 

 

 الجامعية:  الا أ رف عليهم أو امتحبهم لرسا ل فوق
 

خييالل عملييه بالجامعييات أشييرف علييى العدةيييد ميين رسييا ل الييدكتوراج والماجسييتير والييدبلوم فييوق 

 الجامعي، وامتحن العدةيد من الرسا ل أةيضاً ومن ذلص على سبيل المثال ال الحلر: 

 

المستوى  اسم الطالب م 

 والجامعة

 السبة الكور  عبوا  البحث

 ماجستير محزن بن ذو الكفل 1

عة الجام

العالمية 

اإلسالمية 

 بكوااللمبور

 

Communication 

Law and Ethics, 

The Effect on 

Radio and 

Television 

Programs in RTM 

Malaysia, (2000-

2001). 

 م0221 مشرف

فكرةيييية أبيييا ةيزةييييد محميييد  0

 سليمان

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

تدفق األخبار في 

شبكات االتلال، 

لتناول دراسة ت بيقية 

قناة الجزةيرة الفضا ية 

ألخبار السودان في 

الفترة من دةيسمبر 

إلى دةيسمبر  -0222

 م0220

ممتحن 

 داخلي

 م0220
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إلهييام عبييد الييرحمن عبييد  0

 العزةيز

ماجستير 

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور العالقات العامة 

في تحقيق أهداف 

المؤسسات الدستورةية 

بالسودان، دراسة 

ت بيقية على القلر 

الجمهوري والمجلس 

الوطني خالل عامي 

 م0221-0220

 

 م0220 مشرف

ثرةيييييييا مرحييييييوم جييييييابر  4

 محمد

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

اتجاهات التحقيق 

اللحفي في 

اللحافة السودانية، 

دراسة ت بيقية على 

جرةيدة الرأي العام في 

 م0220-0221الفترة 

 

 م0224 مشرف

 يرماجست  منة حامد عبد الرحمن  1

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور التلفاز في تنمية 

الوعي النسوي في 

السودان، دراسة حالة 

برنامج )ملتقى 

العا لة( في الفترة 

 م0221-0220

 

 م0224 مشرف

أزاهيييييير محمييييييد خالييييييد  0

 المؤذن

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور العالقات العامة 

في المؤسسات 

اإلعالمية السودانية، 

 بيقية على دراسة ت

األمانة العامة لمجلس 

 اإلعالم الخارجي

 

ممتحن 

 داخلي

 م0221

 ماجستير علي ةيونس 3

أكادةيمية األمن 

 العليا

 

المراسل الحربي في 

اإلعالم المر ي 

 والمسمو 

 م0229 مشرف

عبييد الييرحمن محمييد  دم  9

 عثمان

 ماجستير

معهد 

الخرطوم 

الدولي للغة 

 العربية

تلميم برنامج إذاعي 

عليم اللغة العربية في ت

للناطقين بغيرها ةيقدم 

 من خالل إذاعة والةية

 النيل األزرق

 

 م0229 مشرف

 ماجستير ةياسين إبراهيم 2

جامعة 

الجزةيرة معهد 

وظيفة التلفزةيون بين 

 الترفيه والتروةيح

ممتحن 

 خارجي

 م0229
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إسالم 

المعرفة 

 )إمام(

 

 ماجستير إبراهيم اللدةيق 12

جامعة 

الجزةيرة معهد 

م إسال

المعرفة 

 )إمام(

 

تناول اإلعالم العالمي 

 لقضية دارفور

ممتحن 

 خارجي

 م0229

 ماجستير إةيمان أحمد دفع هللا 11

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

 

تقدةيم برامج 

المنوعات بالت بيق 

على تلفزةيون 

 السودان

 

ممتحن 

 داخلي

 م0229

 ماجستير أزةيتا سعادة تمند 10

أكادةيمية 

 العلوم

 

 

Knowledge and 

information 

communication 

technology in the 

era of 

globalization 
 

 م0222 مشرف

 ماجستير جهاد أحمد البدوي 10

جامعة الرباط 

 الوطني

دور الخ اب 

اإلعالمي اإلسالمي 

في العملية السلمية 

وبسي األمن 

 واالستقرار بدارفور

 

 م0212 مشرف

إخالع ملي فى عمير  14

 التني

 دكتورا 

إفرةيقيا  جامعة

 العالمية

دور كليات وأقسام 

اإلعالم في ت وةير 

أداء وسا ل االتلال 

في السودان، 

بالت بيق على 

اللحافة والتلفزةيون 

 م1220-0220

 

ممتحن 

 داخلي

 م0212

 ماجستير جيرنو أحمد جالو 11

 جامعة إفرةيقيا

 العالمية

 

الدعوة اإلسالمية من 

خالل قنوات االتلال 

الجماهيرةية )ر ةية 

 )صرةمعا
  

 م0212 مشرف

طارق حسن خلييل عليي  10

 البحر

 ماجستير

جامعة 

السودان 

المؤثرات اللوتية 

والموسيقية وأثرها 

في تعميق دراما 

 الرادةيو 

ممتحن 

 خارجي

 م0212
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للعلوم 

 والتكنولوجيا

 

 دكتورا  محجوب محمد أحمد 13

جامعة 

السودان 

للعلوم 

 والتكنولوجيا

 

أثر الدراما 

 التلفزةيونية على

المجتمع السوداني 

بالت بيق على مجتمع 

 والةية الخرطوم

 م0212–0222 

 

ممتحن 

 خارجي

 م0211

 ماجستير أحمد  دم سنكري 19

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

 

تناول صحيفة 

اللحافة السودانية 

 –للقضاةيا اإلفرةيقية 

دراسة حالة أزمة 

االنتخابات الر اسية 

 في كينيا

 

 مشرف
 

 م0211

ةيوسيييييف ضيييييياء اليييييدةين  12

 مالص حاج الخضر

 دكتورا 

جامعة 

 الجزةيرة

 

ممتحن  

 خارجي

 م0211

 ماجستير زومانا سنكاري 02

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

فاعلية اإلذاعة في 

نشر القيم اإلسالمية 

في المجتمع المالي، 

دراسة حالة إذاعة 

 م0229دامبي 

 

 م0210 مشرف

عبييييييير عبييييييد الوهيييييياب  01

 عووضة

 ماجستير

 جامعة إفرةيقيا

 العالمية

دور إذاعة ساهرون 

في نشر الوعي 

األمني في السودان، 

دراسة تقوةيمية على 

والةية الخرطوم في 

-0229الفترة من 

 م0212

 

 م0210 مشرف

 ماجستير البكري علي ةيوسف 00

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور رادةيو المجتمع 

في نشر التوعية 

اللحية، دراسة 

ت بيقية على إذاعة 

 كسال

 

 م0210 مشرف

 ماجستير مارةيا محمد علي البلة 00

جامعة 

الجزةيرة معهد 

الخلوصية وحماةية 

المعلومات في 

العلر الرقمي، 

 م0210 مشرف
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إسالم 

المعرفة 

 )إمام(

 

دراسة على عينة من 

مستخدمي الهاتف 

 السيار

ماجستير  علام الدةين األمين 04

جامعة 

 الجزةيرة

معهد إسالم 

المعرفة 

 )إمام(

 

درمان دور إذاعة أم 

في نشر التراث 

السوداني بالت بيق 

على برنامج النفاج 

 م0220-0220

 

 م0210 مشرف

خليييف هللا رةيحيييان خيييير  01

 السيد

 دكتورا 

جامعة 

الجزةيرة معهد 

إسالم 

المعرفة 

 )إمام(

أثر التيارات الفكرةية 

على مضامين السينما 

العربية، دراسة 

ت بيقية على سينما 

التلفزةيون والقنوات 

: )قناتي الفضا ية

روتانا سينما 

وميولدي أفالم 

 نموذجاً(

 

ممتحن 

 خارجي

 م0210

حيييييييازم محميييييييد عبيييييييد  00

 الرحمن

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

 

العالقات العامة في 

 المؤسسات اللحفية.

ممتحن 

 داخلي

 م0210

عبد الرحمن محميد عبيد  03

 الرحمن 

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

 مهام المراسلين في

التغ ية اإلخبارةية 

دراسة ا التلفزةيونية

ت بيقية على قناة 

الجزةيرة اإلخبارةية، 

 م.0222 – 0229

 

 م0210 مشرف

عمييييير محميييييد عثميييييان  09

 الجزلي

 دكتورا 

 جامعة بحري

 

لغة مذةيعي اإلذاعة 

 والتلفزةيون

ممتحن 

 خارجي

 م0210

 ماجستير إخالع نمر 02

جامعة 

 الخرطوم

 

ممتحن  

 خارجي

 م0210

 دكتورا  د أحمد التجاني طهمحم 02

جامعة 

 الخرطوم

تغ ية القنوات 

الفضا ية لفزمات 

دراسة  - والحروب

ت بيقية على تغ ية 

قناة الجزةيرة ألزمة 

ممتحن 

 خارجي

 م0210



 -04- 

-0229دارفور )

 م(0222

 

 دكتورا  عثمان عبد هللا عيسى 01

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية 

دور وسا ل االتلال 

في تعزةيز اللورة 

هنية، دراسة الذ

ت بيقية على مسلمي 

والةية جغاوا 

 – 0222النيجيرةية. 

 م0210

 

 م0210 مشرف

إبييييراهيم  حامييييد محمييييد  00

 حامد

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور العالقات العامة 

في تحسين اللورة 

الذهنية عن الشرطة 

في السودان )دراسة 

ت بيقية على إدارة 

الجوازات والهجرة 

ي الفترة والجنسية(، ف

م 0222من مار  

 م0211إلى مار  

 

 م0210 مشرف

عا شييييية حسييييين محميييييد  00

 ساغة 

 ماجستير

جامعة إفريليا 

 العالمية

إسهام تلفزةيون 

السودان القومي في 

التنشئة االجتماعية 

دراسة  -لفطفال

ت بيقية على برنامج 

جنة األطفال في 

 – 0211الفترة من 

 م0210

 

 م0210 مشرف

 ماجستير حسن أحمدمنى عبد الم 04

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور شبكات التواصل 

االجتماعي في عملية 

التنشئة السياسية 

وتشكيل الرأي العام 

ل لبة جامعة 

-0211الخرطوم. 

 م0214

 

 م0210 مشرف

 ماجستير نهلة الحاج حسن المقدم 01

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

فاعلية برامج األطفال 

في القنوات الفضا ية 

 دراسة - لسودانيةا

على تحليلية  يةت بيق

الفضا ية  قناة الشروق

)برنامج ق ار 

 م0210 مشرف
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-0210الزهور( 

 م0210

 

محمييييد محمييييود شيييياةيب  00

 أحمد

 ماجستير

معهد دراسات 

الكوارث 

والالجئين، 

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور البرامج اإلذاعية 

في خلق وعي 

مجتمعي بمخاطر 

السلوك الغذا ي غير 

دراسة حالة  –سليم ال

برنامج صباح البيوت 

 FMفي إذاعة )

100) 

 

 م0210 مشرف

 ماجستير سوسن حامد سالطين 03

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

استخدام تكنولوجيا 

االتلال في البرمجة 

اإلذاعية: دراسة حالة 

اإلذاعة السودانية في 

 –م 0211الفترة من 

 م0210

 

 م0210 مشرف

عا شيييية أحمييييد ةيعقييييوب  09

 بد هللاع

 ماجستير

أكادةيمية علوم 

 االتلال

 

الرسوم الساخرة 

ومعالجة القضاةيا 

 االجتماعية

 م0210 مشرف

 ماجستير نادر ال يب خلف هللا 02

أكادةيمية علوم 

 االتلال

 

اللورة التلفزةيونية 

 الشكل والمضمون

 م0210 مشرف

ةيسييييييار سيييييييف الييييييدةين  42

 الدسوقي

 ماجستير

أكادةيمية علوم 

 االتلال

الوثا قي الفيلم 

السوداني النجاحات 

 ومعوقات اإلنتاج

 

 م0210 مشرف

 ماجستير أزهري حسن أحمد 41

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

اتجاهات الرأي العام 

النوعي نحو اإلعالم 

البيئي، دراسة 

وصفية مسحية على 

عينة من أكادةيميين 

من ممارسي اإلعالم، 

-0212في الفترة 

 م0210

 

 م0210 مشرف

 ماجستير  دم عمر جمعة 40

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

فاعلية وكاالت األنباء 

المحلية في ظل ثورة 

االتلال 

والمعلومات. دراسة 

 م0210 مشرف
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حالة وكالة السودان 

 لفنباء

 

إنليييياف محمييييد عقيييييد  40

 محمد علي

 دكتورا 

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور إعالم 

الدبلوماسية الشعبية 

في تعزةيز العالقات 

اعية بين االجتم

السودان ودولة 

اإلمارالت العربية 

 المتحدة

 

ممتحن 

 داخلي

 م0210

 فييياق إميييام اليييدةين ضيييو  44

 البيت

 دكتوراج

جامعة 

 الخرطوم

 

ممتحن  

 خارجي

 م0210

عبيييد هللا فتحيييي عبيييد هللا  41

 خوجلي

 دكتورا 

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

فاعلية األداء 

االتلالي في تحقيق 

أهداف المؤسسات 

ة بالسودان ال وعي

بالت بيق على جمعية 

الهالل األحمر 

-0222السوداني 

 م0210

 

 م0210 مشرف

 دكتورا  الفي  عبود أحمد 40

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

دور اإلذاعة في خلق 

التنمية االجتماعية في 

 دولة تشاد

 

 م0210 مشرف

محمييييد دفييييع هللا محمييييد  43

 ةيوسف

 دكتورا 

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

وأثرج على  التوزةيع

ت وةير اللحافة في 

السودان، دراسة 

ميدانية بالت بيق على 

صحيفتي االنتباهة 

والسوداني، في الفترة 

 م0210-م0220من 

 

 م0214 مشرف

 ماجستير كييمبا عبد هللا 49

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

 

 

 

The Role of Local 

Radio Stations in 

the Dissemination 

of Ugandan 

Culture, Case 

study: Radio CBS 

FM 2011-2013 

 

 م0214 مشرف
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محمييد تييوم ال يييب عبييد  42

 هللا

 ماجستير

جامعة غرب 

 كردفان النهود

تناول اللحافة 

السودانية لقضاةيا 

السالم. دراسة في 

صحيفتي الرأي العام 

 – 0224واللحافة، 

 م0210

 

 م0214 مشرف

إبييييراهيم  حامييييد محمييييد  12

 حامد

 دكتورا 

قيا جامعة إفرةي

 العالمية

دور العالقات العامة 

في تحسين اللورة 

الذهنية عن الشرطة 

في السودان )دراسة 

ت بيقية على إدارة 

الجوازات والهجرة 

والجنسية(، في الفترة 

م 0222من مار  

 م0211إلى مار  

 

 م0214 مشرف

 ماجستير محمد حسين عمر 11

جامعة 

أمدرمان 

 اإلسالمية

دور اإلذاعات 

رفع المحلية في 

الوعي السياسي 

للمجتمع اللومالي. 

دراسة وصفية 

تحليلية في الفترة من 

 م0224 – 0222

 

ممتحن 

 خارجي

 م0214

 إسراء محمد الزهيري  10

 

 ماجستير

جامعة 

الجزةيرة معهد 

إسالم 

المعرفة 

 )إمام(

اتجاهات المضمون 

في  برامج الشبابفي 

التلفزةيون العربي 

دراسة ، اإلسالمي

اطر حالة برنامج خو

بقناة الرسالة الفضا ية 

)خالل الفترج من 

حتى  -0229

 م(0210

 

 م0214 مشرف

عرررررروض ال ررررررر،م . .ررررررد  10
 زبارة . .د

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

نص مترجم لنيل 

درجة الماجستير في 

الترجمة )لغة 

 .إنجليزةية(
Great Disasters By 

Michael Evans 

 

 م0214 مشرف

 م0214 مشرفاتجاهات المشاهدةين  ماجستيرسييييلمى محمييييد الحسيييين  14
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إفرةيقيا جامعة  حمدأ

 العالمية

نحو برامج األطفال 

في الفضا ية 

السودانية الفترة من 

م حتى 0210ةيناةير 

 م0210دةيسمبر 

 

 دكتورا  اعتدال محمد الوسيلة 11

جامعة 

 خرطومال

.ب ةت إيتاج 
البرا.ج في تلف(،و  
الرودا  في الفترة 

 م9009 –9002
 

حن ممت

 خارجي

 م0214

سكينة حامد فضل السيد  10

 أحمد

 ماجستير

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

فاعلية اإلذاعة في 

نشر الوعي 

دراسة  -البي ري

ت بيقية على برنامج 

المجلة البي رةية 

باإلذاعة السودانية في 

 م0210-0212الفترة 

 

 م0214 مشرف

معتلييييم عبييييد العزةيييييز  13

 سعيد محمد

 ماجستير

معهد 

م الخرطو

 الدولي للغة

 العربية

اإلعالم وأثرج في 

تعليم وتعلم اللغة 

العربية لغير الناطقين 

 بها

ممتحن 

 خارجي

 م0214

 ماجستير مروان أحمد عوض 19

جامعة أم 

درمان 

 اإلسالمية

ممتحن  

 خارجي

 م0214

معتليييييم محميييييد خيييييير  12

 محمد أحمد

 دكتورا 

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

تعليم اللغة العربية 

طقين بغيرها في للنا

مركز اللغة –ماليزةيا 

العربية في والةية 

 ً  سالنغور نموذجا

 

 م0214 مشرف

امتثال بشيير نيور اليدا م  02

 محمد

 ماجستير

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

اللورة التلفزةيونية 

ودورها في تعزةيز 

رسالة الفيلم الوثا قي 

دراسة وصفية –

تحليلية بالت بيق على 

فيلم ال رةيق إلى 

 النابع

 

ممتحن 

 داخلي

 م0214
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خليييل أحمييد عبييد الكييرةيم  01

 علي

 ماجستير

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

تقنيات االتلال 
وانعكاسها علي أداء 

 مذةيع الرادةيو

 

 م0214 مشرف

 ماجستير موسى محمد  دم 00

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

تأثير قناة إفرةيقيا 

الفضا ية في نشر 

الثقافة اإلسالمية 

ة في باللغة األورومي

دراسة  –إثيوبيا 

وصفية تحليلية في 

 م0214-0211الفترة 

 

 م0214 مشرف

 دكتورا  محمد زكرةيا ةيحيى  00

جامعة 

الخرطوم كلية 

 الزراعة

 

دور البرامج 

التلفزةيونية في ت وةير 

 –العمل الزراعي 

تلفزةيون السودان 

 ً  نموذجا

 

ممتحن 

 خارجي

 م0214

جومندي بواكي أبو بكر  04

 سالم

 ماجستير

إفرةيقيا امعة ج

 العالمية

دور القنوات 

الفضا ية في تعزةيز 

العالقات العربية 

دراسة  –اإلفرةيقية 

وصفية تحليلية 

بالت بيق على 

الفضا يتين القوميتين 

السودانية واإلةيفوارةية 

-0212في الفترة 

 م0210

 

ممتحن 

 داخلي

 م0214

نيييييييدى إبيييييييراهيم عبيييييييد  01

 العاطي

 ماجستير

جامعة 

الجزةيرة معهد 

 إمام

المحتوى القيمي 

للدراما التركية 

وأثرها على المكون 

الثقافي واالجتماعي 

 للمجتمع السوداني

 

ممتحن 

 خارجي

 م0214

طارق سيد حسين محميد  00

 أرباب

 ماجستير

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

الترويج والتسويق 
لقطاع التمويل 

 في السودان األصغر
دراسة تطبيقية على  -

البرامج الترويجية 
التنمية  لمؤسسة

 االجتماعية

 

 م0211 مشرف

 دكتورا  هبة طه بابكر 03

جامعة 

مشكالت تكنولوجيا 

االتلال المر ي في 

ممتحن 

 خارجي

 م0211
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–دول العالم الثالث  خرطومال

دراسة ت بيقية على 

تلفزةيون السودان في 

 م0210-0212الفترة 

 

مخليييييص جبيييييير أحميييييد  09

 السنوسي

 دكتورا 

الرباط جامعة 

 الوطني

الجة اللحافة مع

السودانية لقضاةيا 

 –األمن القومي 

دراسة ت بيقية على 

صحيفتي اللحافة 

-0210والرأي العام 

 م0214

 

ممتحن 

 خارجي

 م0211

 ماجستير أميرة محمد الخضر 02

الرباط جامعة 

 الوطني

دور الفضا يات في 

ترسي  القيم 

ت بيق  - سالميةإلا

على قناة طيبة 

 الفضا ية

 

 م0211 مشرف

 دكتورا   مال محمود فضل   32

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

االتلال في دور 

ترقية الثقافة من 

وجهة النظر التشكيلية 

كز رم دراسة حالة: -

في الفترة راشد دةياب 

 م0211-0214

 

 م0211 مشرف

 ماجستير  ثار عادل حسن الحاج 31

إفرةيقيا جامعة 

 العالمية

تأثير تكنولوجيا 

االتلال الحدةيثة على 

نتاج البرامجي اإل

 بالفضا يات السودانية

دراسة ت بيقية  –

على قناة الشروق 

الفضا ية في الفترة 

 م0210-0214

 

 م0211 مشرف

 ماجستير . .د رةدالفاط.إل  30

جامعة إفرةيقيا 

 العالمية

نص مترجم لنيل 

درجة الماجستير في 

الترجمة )لغة 

بعنوان:  .إنجليزةية(

في الفخر واالزدراء 

 أوستين لفدةيبة جين

 

 م0211 مشرف

 دكتورا   مال محمود فضل 30

جامعة افرةيقيا 

دور شبكات التواصل 

االجتماعي في نشر 

 م0211 مشرف
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الثقافة في السودان:  العالمية

دراسة حالة مركز 

راشد دةياب للفنون 

 على الفيس بوك

 

 دكتورا  كمارو جمعة  34

جامعة افرةيقيا 

 العالمية

 

الدور التربوي 

 يجيرةيالإلذاعة بن

 م0211 مشرف

 
 

 

* * * 

 


